
Október 23-án a Szent Péter és Pál Fõplébá-
nia-templomnál, november 4-én a Kiscelli
Múzeum fõbejáratánál lesz megemlékezés. 

Optimálisabb, az utazási igényekhez igazo-
dó menetrendeket léptetett életbe a Buda-
pesti Közlekedési Központ október 1-jétõl.

A „Városi meteorológia“ címû elõadással
kezdõdik október 11-én az Óbudai Zöld
Szabadegyetem õszi szemesztere.30

Óbudai Zöld Szabadegyetem
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1956-ra emlékeznek
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Sûrítették a legzsúfoltabb buszjáratokat

Béres József nevét vette fel a Keve iskola
Nyolcvanhárom év után új nevet kapott a Keve-Kiserdei Általános Is-
kola, szeptembertõl a Béres Csepp feltalálója, dr. Béres József nevét
viseli. A szeptember 21-ei névadó ünnepségen leleplezték Búza Fe-
renc szobrászmûvész Béres Józsefet ábrázoló bronz dombormûvét,
melyet az iskola homlokzatán helyeztek el. RÉSZLETEK A 21. OLDALON

Kedvezményes burgonyavásár október
11-én és 12-én. Az önkormányzat a hagyományos,
kedvezményes burgonyavásárlási akciót október 11-én és
12-én rendezi kilenc helyszínen. FELHÍVÁS A 7. OLDALON

I skolák mûködtetése, fizetõ-
parkolás, változtatási tilalom

a Római-parton - ezek voltak a

legfontosabb napirendi pontok
a képviselõ-testület szeptember
27-ei ülésén. TUDÓSÍTÁS A 4. OLDALON

Ó budán, a Flórián téren újra
állították a Szent Flórián

szoborcsoportot. A Fogadalmi
oltárt dr. Székely János, Eszter-
gom-budapesti segédpüspök

szentelte fel szeptember 26-án.
Ünnepi beszédet mondott Bús
Balázs polgármester és Tarlós
István fõpolgármester.

TUDÓSÍTÁS ÉS KÉPRIPORT A 2-3. OLDALON

Újraszentelték a Szent
Flórián szoborcsoportot

Tavasztól fizetõparkolás

Az V. CIVIL ÉS NEMZETISÉGI NAPOT október 13-án 10 órától
rendezi Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata az Óbudai Kulturá-
lis Központban. Az eseményt Óbuda-Békásmegyer polgármes-
tere nyitja meg. Átadja az Év Civil Szervezete Díjat, melyet idén a
Jövõbarát Alapítványnak ítélt oda a képviselõ-testület.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

G yurta Dániel olimpiai baj-
nok úszó a Magyar Ér-

demrend Középkeresztje (pol-
gári tagozat) kitüntetést vette át
Áder János köztársasági elnök-
tõl, Orbán Viktor miniszterel-

nök és Kövér László, az or-
szággyûlés elnöke jelenlétében
a Parlamentben. Pálos Péter
asztaliteniszezõ és Tóth Tamás
úszó paralimpikon is magas ál-
lami elismerésben részesült.

Állami elismerések 
óbudai olimpikonoknak

MEGJELENÉSÜNK Lapunk következõ száma október 24-én,
szerdán jelenik meg.
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Önkormányzat

Hosszú évek után eljött a nagy nap szeptember
26-án, annak a szobormûnek a hivatalos át-
adása és felszentelése, amely valaha Óbuda
egyik fõ ékessége volt, és melyrõl a Flórián
tér is a nevét kapta. A nagy érdeklõdésre szá-
mot tartó eseményen részt vettek a Zichy-csa-
lád leszármazottai, Varga Mihály miniszter,
Tarlós István fõpolgármester, Bús Balázs pol-
gármester, Menczer Erzsébet országgyûlési és
önkormányzati képviselõ, valamint az egyhá-
zak, pártok, civil szervezetek, intézmények
prominens személyiségei.

B ús Balázs polgármester a három kõ-
alak, Szent Flórián, Borromeo Szent

Károly és Néri Szent Fülöp közbenjárását
kérte Óbuda-Békásmegyer lakóira: - Szent
Flórián, a római katona óvja meg Óbudát a
tûzvésztõl és árvíztõl! Kõalakja õrködjön a
város felett, s emlékeztessen bennünket
városrészünk kétezer éves dicsõ múltjára.
Borromeo (ismertebb nevén: Borromei)
Szent Károly élete példája intsen bennün-
ket, közhatalmat gyakorlókat, mértékletes-
ségre és a hivatásunk iránti alázat megtar-
tására. Közbenjárása tartsa távol otthona-
inktól a betegségeket és járványokat.

Néri Szent Fülöp hárítsa el tõlünk a termé-
szeti csapások veszedelmét. Derûs humaniz-
musa legyen velünk, és idézze emlékeze-
tünkbe, hogy akkor járunk a helyes úton, ha
az emberi elesettség és szenvedés láttán se-
gítõ kart nyújtunk felebarátaink felé.

- Állhatatosság, becsület, segítségnyújtás.
Ezeket az értékeket jelképezi Szent Flórián
alakja - kezdte beszédét Tarlós István fõpol-
gármester. - Általa példát adunk a ma embe-
rének - tette hozzá. Ismertette Szent Flórián
életútját, majd felidézte a Zichy Miklós gróf
nevéhez kötõdõ, Bebó Károly szobrászmû-
vész alkotta szoborcsoport felállításának
történetét. Mint fogalmazott, a kommunista
ideológia uralomra kerülése idején, amikor
a szenteket nem túlzóan tisztelték, sõt még
jelképeiket is üldözték, a szoborcsoport a
Budapesti Történeti Múzeum raktárába ke-
rült. Az önkormányzat és a német kisebbség
civiljei összefogásának tanúságaként kerül-
hetett újra köztérre a Fogadalmi oltár néven
is ismert szoboregyüttes.

A fõpolgármester Bús Balázzsal együtt
köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik áll-
hatatos munkájukkal kivették részüket az
emlékmû helyreállításában, így többek közt:
Tauner Tibornak, a „Braunhaxler“ Egyesü-
let elnökének, dr. Fehérvári Józsefnek, a Né-
met Kisebbségi Önkormányzat volt elnöké-
nek, Nyíri Csabának, Óbuda egykori kabi-
netfõnökének és a „Braunhaxler“ Egyesület
egykori vezetõjének, Neubrandt Istvánnak,
aki nem élhette meg a szoborcsoport újra-

szentelését, Neubrandt Istvánnénak, aki a
kezdetektõl az avatási ünnepségig végigkí-
sérte az emlékmû helyreállítását.

Dr. Székely János Esztergom-budapesti
segédpüspök köszöntötte az egybegyûlteket,
majd a szobrok alakjában látható szentek
példamutató életére hívta fel a figyelmet,
akik elõtt a siker és az önmegvalósítás fogal-
mai ismeretlenek voltak. Helyette a nagylel-
kûség, odaadás, becsület és hûség vezérelte
õket életükben. Példabeszédét követõen,
imádsággal kísérve felavatta a Szent Flórián
szoborcsoportot.

Neubrandt Istvánné, a „Braunhaxler“ Né-
met Hagyományokat Ápoló Közhasznú
Egyesület elnöke
bevezetõjében a
300 évvel ezelõtt
Óbudán új otthon-
ra lelt braun-
haxlerek múltját
idézte fel, majd el-
mondta: szeptem-
ber 26-án, hosszú
évek várakozása
után eljött a nagy
nap, annak a szo-
bormûnek a hiva-
talos átadása és
f e l s zen t e l é se ,
amely valaha Óbuda egyik fõ ékessége volt,
és melyrõl a Flórián tér is a nevét kapta. A Fo-
gadalmi oltár restauráltatását a Német Kisebb-
ségi Önkormányzat és a „Braunhaxler“ Óbu-
dai Német Hagyományokat Ápoló Közhasz-
nú Egyesület 2002-ben kezdeményezte dr.
Fehérvári József, a Német Kisebbségi Önkor-
mányzat akkori elnöke, és a 2004-ben meg-

halt Neubrandt Ist-
ván, Óbuda-Bé-
kásmegyer dísz-
polgára, az egye-
sület akkori ügy-
vezetõ elnökével.
A munkálatok el-
végeztetéséhez a
„Braunhaxler“
Egyesület folya-
matos erkölcsi,
szakmai és anyagi
támogatást kapott
Óbuda-Békásme-
gyer Önkormány-
zatától, a kerületi
vállalkozóktól és
magánszemélyek-
tõl. Afõ támogató,
Óbuda-Békásme-
gyer Önkormány-
zata jelentõs anya-
gi támogatásának

köszönhetõen a Szent Flórián szoborcsoport
nagy része, az oszlopok a szentekkel és a köz-
bülsõ oltárrész 2007-re elkészült. Az egyesü-
let anyagi forrásai ekkorra kimerültek, a teljes
szoborcsoport befejezésére nem volt lehetõsé-
ge, ezért a munkálatok néhány évig szünetel-
tek. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és
a Fõvárosi Önkormányzat 2011-ben felvállal-
ta a szoborcsoport befejezõ munkálatainak el-
végeztetését, és a szobor környezetének meg-
újítását. Ennek a hosszú, évekig tartó összefo-
gásnak eredménye a gyönyörû barokk szobor-
csoport, Óbuda-Békásmegyer régi-új gyöngy-
szeme. Sz. Cs.

Emléklap a szoborcsoport újraállításáról
Pillanatok alatt elkapkodták a Szent Flórián szoborcsoport újbóli felállítása alkalmából ki-
adott emléklapot. A több mint 250 kártyát a Fogadalmi oltár újraszentelése után, a hely-
színen osztották ki a megjelentek között az önkormányzat munkatársai. Az emlékkártya,
melynek utánnyomásáról már tárgyalnak, a www.obuda.hu honlapról is letölthetõ.

A Szent Flórián 
Fogadalmi oltárról

Az eredetileg 4,5 méter magas Szent Fló-
rián szoborcsoport (melynek fõ alakjai:
Szent Flórián, Néri Szent Fülöp és Borro-
mei Szent Károly) a Zichy-család udvari
szobrászának, Bebó Károlynak az alkotá-
sa. A Fogadalmi oltár néven is ismert köz-
téri mû megrendelõi Zichy Miklós gróf és
neje, Berényi Erzsébet grófnõ volt. A kü-
lönálló három alkotást szoborcsoportként
a XIX. század elején állították fel a mai
Vörösvári út-Szentendrei út-Tavasz utca-
Pacsirtamezõ utca által határolt területen.
A kompozíció a II. világháborút követõen
a Budapesti Történeti Múzeum raktárába
került, szétbontva. Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata 2002-ben felkarolta a
„Braunhaxler“ Óbudai Német Hagyomá-
nyokat Ápoló Közhasznú Egyesület kez-
deményezését, ezzel megkezdõdött a
szoborcsoport restaurálása. A munka
2012 augusztusára fejezõdött be. A Szent
Flórián fogadalmi oltár restaurálását Fe-
kete Attila okleveles kõszobrász-restaurá-
tor és Kontúr András szobrász-kõszob-
rász, a hiányzó szoborelemek pótlását az
M. Gémes Katalin és Markolt György kõ-
szobrász-mûvész házaspár végezte.

Újraszentelték a Szent Flórián szoborcsoportot

Dr. Székely János Esztergom-budapesti segédpüspök, Tarlós István fõpol-
gármester, Menczer Erzsébet országgyûlési és önkormányzati képviselõ,
Bús Balázs polgármester és Varga Mihály miniszter a Szent Flórián szobor-
csoport újraszentelésén

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Az avatót kísérõ mûsorban
Reményik Sándor: Kegye-
lem címû versét Slemmer
Ádám, az Árpád Gimnázium
12. osztályos diákja sza-
valta, a Katasztrófavédel-
mi Központ Zenekara mu-
zsikált FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: EGYKOR.HU
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Tudósítás az ülésterembõl

A testületi ülés egyik leg-
fontosabb kérdéseként, el-
sõként a parkolás-üzemel-
tetési rendszer bevezetésé-
nek feltételeit vitatták meg
a képviselõk.

Bús Balázs polgármes-
ter hangsúlyozta: még

több módosítás szükséges
az optimális változat kiala-
kításához. Afizetõparkolás
bevezetése elkerülhetetlen
a kerület belsõ területein,
hiszen mint azt többször is
hangsúlyozták már és egy-
értelmûen látható: az agg-
lomerációból és a kerület
távolabbi pontjairól érke-
zõk egyaránt az Árpád híd
környékén és Belsõ-Óbu-
dán teszik le autójukat, ez-
zel ellehetetlenítve a kör-
nyéken élõk szabályos par-
kolását. A rendszer beve-
zetése azért is indokolt,
mert a városrészhez legin-
kább közelesõ II. és XIII.
kerületi,  illetve a belvárosi
önkormányzatok már fize-
tõssé tették a parkolóhe-
lyek foglalását, így onnan
is a városrészbe tevõdött át
az ingyen parkolók „szék-
helye“. A cél elsõsorban
nem a nyereség elérése, a
büntetési díjak beszedése,
hanem a parkolási anomá-
liák megszüntetése. A III.
kerületi lakosok maximális
kedvezményeket élveznek
tervek szerint. A zónán kí-
vülrõl, de a városrészen
belül közlekedõknek a
kezdetektõl kijelölt helye-
ken másfél órányi idõtar-
tamra nem kell fizetniük
ügyeik intézésekor. A for-
málódó tervezetben várha-
tóan egyedi helyzeteket is
méltányolnak majd, mint
például az iskolákban ok-
tató, de nem a kerületben
lakó tanárok munkaidejük-
re mentesülnek a díjfizetés
alól az intézmény közvet-
len közelében. Azonban a
mûködtetés folyamán is
módosítanak a szabályozá-
son, amennyiben arra
igény mutatkozik. A par-
kolási cég száz százalék-
ban önkormányzati tulaj-
donú lesz, és a cél az ön-
fenntartás. Amennyiben

egy idõ elteltével nyeresé-
gessé válna a rendszer mû-
ködtetése, a pluszbevétele-
ket kizárólag utak javításá-
ra, közterületek fenntartá-
sára fordítják. 

A felvetésre, hogy a díj-
mentesen parkolni szándé-
kozók a kaszásdûlõi lakó-
telepen próbálnak majd
helyet találni, és akkor ott
lesznek gondok ezzel kap-
csolatban, a polgármester
kifejtette: ezt már jelezték
az ügyben illetékes Fõvá-
rosi Önkormányzatnál,
melynek szakembereitõl
azt a választ kapták, hogy

a kerületi helyhatóság a fi-
zetõparkolást követõ egy
év tapasztalatait összegez-
ve térjen vissza a kérdésre.
A fõváros addig nem tá-
mogatja az elképzelést. Az
észrevételeket küldõk kö-
zül többen javasolták,
hogy a rendszer bevezeté-
se helyett parkolókat kel-
lene építenie az önkor-
mányzatnak. A P+R par-
kolók építése azonban a
Fõvárosi Önkormányzat
feladata és hatásköre, eb-
bõl adódóan a helyi önkor-
mányzat nem tud a fizetõ
parkolási rendszer beveze-
tése helyett parkolókat
építeni. Összességében el-
mondható, hogy a rend-
szert más mûködtetõ fõvá-
rosi kerületek vonatkozó
rendeleteiben biztosított
kedvezményeket is figye-
lembe véve Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzatá-
nak rendelet-tervezete je-
lentõs kedvezményeket
biztosít a lakosság számá-
ra. (A szövegezés további
pontosítása várható.) A
tervezetet a jelenlévõ kép-

viselõk egy ellenszavazat
mellett támogatták.  

A parkolási rendszerrõl
A most elfogadott jog-

szabály értelmében 2013.
április 1-jétõl, munkanapo-
kon 8 órától 18 óráig díjkö-
teles a kijelölt övezetekben
a parkolás. (Abelsõ óbudai
övezetben 240 forint/óra, a
külsõben 160 forint órán-
ként. Ezeket a díjtételeket a
vonatkozó fõvárosi rende-
letben határozták meg.) 

Az elsõfordulós tárgya-
láshoz képest pontosították
a III. kerületi állandó lako-

sokat érintõ kedvezménye-
ket, eszerint a zónán belül
lakásonként összesen két
saját tulajdonú gépjármû
(autó, motor, tehergépko-
csi 3 ezer 500 kilogramm
össztömegig) után a vára-
kozási díjkedvezmény 100
százalék. (A védett öveze-
teknél lakásonként kiadott
hozzájárulás esetén az elsõ
jármûnél érvényes a 100
százalékos kedvezmény.
Teljes kedvezményt élvez-
nek majd a gáz- vagy
elektromos-üzemû jármû-
vek is.) 

Zónán kívüli kedvez-
mény: hivatali vagy
egyéb ügyek intézésének
biztosításához napi egy
alkalommal, egy adott
helyen másfél óra ingye-
nes parkolási lehetõség,
külön regisztráció után.
Az egészségügyi intézmé-
nyek környékén minden
III. kerületi állandó la-
kosnak biztosított lesz a
másfélórás ingyenes vá-
rakozás lehetõsége. 

Gyermek kedvezmény:
oktatási-nevelési intézmé-

nyeknél 8 és 9 óra, vala-
mint 13 és 18 óra között
20-20 perc ingyenes par-
kolási lehetõség, külön re-
gisztráció után. Ugyancsak
regisztrációt követõen,
gyermek kedvezményre
lesz jogosult az agglome-
rációban, illetve más kerü-
letben lakó, ha gyermeke
III. kerületi önkormányzat
által mûködtetett oktatási-
nevelési intézménybe jár,
amennyiben a lakóhely
szerinti önkormányzat és a
III. kerületi helyhatóság a
nemzeti köznevelésrõl
szóló törvény alapján az

adott kerületek erre vonat-
kozó megállapodást kötöt-
tek-kötnek. A tervezet sze-
rint a hozzájárulás kiadásá-
ért, egyes esetekben re-
gisztrációjáért kell majd
költségtérítést fizetni, mely
2 ezer forint plusz áfa lesz.
A kérelem elektronikus és
papír alapon is benyújtható
lesz. A kedvezmények
több zónára is igényelhe-
tõk. A várakozási övezet
magában foglalja - a teljes-
ség igénye nélkül - a Szép-
völgyi út (többek közt be-
leértve a Montevideo ut-
cát, a Seregély közt és a
Seregély, illetve a Kecske
utcát, a Doberdó és a Vég-
vár utcát is) - Budai alsó

rakpart - Óbudai rakpart,
Tavasz utca - Bogdáni út
és a Bécsi út által határolt
területet. (Részletek a
www. obuda.hu-n.)

Iskolák mûködtetése
Jövõ januártól a törvé-

nyi változások következ-
tében az önkormányzati
oktatási intézményeknek
az állam lesz a fenntartója,
mûködtetõje pedig a hely-
hatóság. A kerület vezeté-
se ezt követõen is költség-
vetési lehetõségeinek fi-
gyelembevételével képes
mûködtetni azokat, ezért
támogatni fogja a tulajdo-
nában lévõ iskolákat, mi-
vel fontos értékként tekint
a kerületben mûködõ ok-
tatási-nevelési intézmé-
nyekre és az azokban ta-
nuló diákokra. Az óvodák
fenntartója továbbra is az
önkormányzat marad.

Jelenleg Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzata a
fõvárossal kötött megálla-
podás szerint 11 óvodát és
19 iskolát tart fenn. Az is-
kolák közül 14 általános
iskola, 3 gimnázium, 1 ál-
talános iskola és gimnázi-
um, 1 speciálisan képzõ
intézmény. Az intézmény-
hálózat mûködtetéséhez
szükséges pénzügyi erõ-
forrásokat az önkormány-
zat - nem kis áldozatot
vállalva - éves költségve-
tési rendeletében a jövõ-
ben is biztosítja. 

Határozat született arról,
hogy 2012. november 1-jé-
tõl a Szent Margit Rende-
lõintézet Nonprofit Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság
ügyvezetõi teendõit to-
vábbra is dr. Thomka
György látja el. 

Sz. Cs. 

Az óbudai parkolás fogja biztosítani a legtöbb kedvezményt a fõvárosban

Tavasztól fizetõparkolás, helyi lakosoknak maximális kedvezménnyel

Változtatási tilalom a Római-parton
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a teljes Római-
part területére új Kerületi Szabályozási Tervet (KSZT)
készíttet. Ennek megszületéséig változtatási tilalmat
rendeltek el a területre. A cél egy olyan településren-
dezési terv elõkészítése, mely összehangolja a közér-
deknek megfelelõ területfelhasználást a jogos magán-
érdekkel, figyelembe véve többek közt az egészséges
lakó- és munkakörülményeket, a környezet, tájhasz-
nálat érdekeit. A KSZT elkészítésének idõszakára, a
vonatkozó rendeletét módosítva, változtatási tilalmat
rendelt el a képviselõ-testület a Római-partra.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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A bensõséges han-
gulatú fogadáson

a paralimpikonokat
meglepetés vendéggel,

sportkarrierjük felidé-
zésével és ajándékok-
kal köszöntötték a szer-
vezõk. 

Tóth Tamás edzõi sor-
ban idézték fel „Totó“
úszósporttal való elsõ ta-
lálkozását, eredményeit,
és a tényt, mely szerint Ta-
más nyerõtípus, és a min-
dennapokban is megmu-
tatkozik kitartása, állhata-
tossága. A sportoló saját
bevallása szerint is nehéz
volt a kezdet, az athéni
paralimpián való szerep-
lését követõen azonban

már céltudatosabban ké-
szült a versenyzésre. 

Dr. Sós Csaba tanszék-
vezetõ egyetemi docens
véleménye szerint Tamás
világklasszis vegyes úszó
lesz. Az olimpiára való
felkészítése komoly szak-
mai feladat volt, amit
edzõi kiválóan teljesítet-
tek, de mindez kevés lett
volna, ha Tomi nem vitat-
hatatlan tehetség. 

A Gyurta család is jelen
volt az eseményen és gra-

tulált a rendkívüli teljesít-
ményhez. Tamás anyukája
szerényen osztotta meg a
résztvevõkkel, hogy sze-
rencsésnek érzi magát,
amiért soha nem voltak vi-
táik az edzések miatt.

Pálos Péternek a ping-
ponghoz való kötõdésérõl
édesanyja mesélt. Akik is-
merik a sportolót, tudják
hogy nem a szavak embe-
re, de nagyon igényli a be-
szélgetést. Akik körülve-
szik, lelki társai is egyben.
Ilyen barátja a Jövõbarát
Alapítvány vezetõje, D.
Horváth Piroska is, aki
mindenben segíti a fiú éle-
tét. Péter a mai napig
rendszeres látogatója az
alapítványnak, ahol az
egyik éjszakai asztalite-
nisz versenyen Piroska jó-
voltából találkozhatott
Pindroch Csabával.  A
színmûvész azóta Péter
barátai közé tartozik, a fo-
gadáson még egy rögtön-
zött versenyre is kihívta az
olimpikont, aki az aján-
dékba kapott mini ütõvel
„elverte Csabán a port“. 

Dr. Csepeli Zsuzsanna,
az Óbudai Sport és Sza-
badidõ Nonprofit Kft. ve-
zetõje tortát adott át a fiúk-
nak, valamint egy-egy kü-
lönleges ajándékkal is
meglepte õket. 

Bús Balázs polgármes-
ter Óbuda középkori pe-
csétjének lenyomatával
ajándékozta meg a város-
rész újabb büszkeségeit. 

Szeberényi

Tóth Tamás kétszeres ezüstérmes úszót és Pálos Péter
aranyérmes asztaliteniszezõt köszöntötte Bús Balázs pol-
gármester, Menczer Erzsébet országgyûlési képviselõ, az
önkormányzat oktatási és sport bizottságának elnöke,
Kelemen Viktória, Puskás Péter és Theisz Bálint alpolgár-
mester, Gyepes Lajos, az Óbudai Sport Egyesület elnöke,
illetve számos közeli ismerõs, családtag, a sportolók je-
lenlegi és egykori edzõi a Csónakház Étteremben szep-
tember 20-án. 

A városrész büszkeségei 

Óbuda paralimpikonjait  ünnepelték

Megtekinthetõ Kerületi Szabályozási Terv
Óbuda-Békásmegyer polgármestere értesíti az
érintetteket, hogy 2012. október 8-a és 2012. no-
vember 8-a között a polgármesteri hivatal ügyfél-
szolgálati irodáján (Harrer Pál utca 2.) és ügyfélfo-
gadási idõben a hivatal épületében, a fõépítészi és
várostervezési irodán (Hídfõ utca 18.) a Budapest,
III. ker. Bécsi út-Z-KP-III övezet-Laborc köz-Laborc
utca-Laborc köz-16817/3 hrsz-ú közterület-16835/2
hrsz-ú telek-16837/1 hrsz-ú közterület-16835/3 hrsz-
ú telek-16835/4 hrsz-ú telek-Testvérhegyi lejtõ-Bécsi
út által határolt területre készülõ Kerületi Szabályozási
Terv megtekinthetõ. Bús Balázs

polgármester

Hét fitneszpark a mozogni vágyóknak
Hivatalosan is átadták a Gladiátor utcai fitneszparkot.
Ezzel együtt már hét sportpark van a III. kerületben: a
Harrer Pál utcában, Békásmegyeren a Veres Péter
Gimnázium elõtt, Kaszásdûlõn a Máltai játszótér szom-
szédságában, az Arató Emil téren, a Laborc utcai
Barátság Szabadidõparkban, a Bécsi úti Holdudvarban,
illetve az aquincumi Gladiátor utcában.

Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény klubtagjai az önkormányzat támogatásával
hétrõl hétre szervezetten látogattak el a csillaghegyi, a Dagály és a Szent Lukács für-
dõkbe. A strandolás, az úszás és a közös torna a jó társaság révén még szebb élmény-
nyé vált a résztvevõknek. Az úszás mellett a csillaghegyi strandfürdõben az ingyene-
sen biztosított Meridián gyógytorna, alkalmanként az egészségügyi felmérés, életmód
tanácsadás is várta a nyugdíjasokat

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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A szemészeti szakrendelés-
re nem kell beutaló, elég
idõpontot kérni a betegirá-
nyítóban. A páciensek álta-
lában egy héten belül sorra
kerülnek - tudtuk meg dr.
Szentkirályi Bélától, a Szent
Margit Rendelõintézet Cso-
bánka téri szakrendelõjének
szemészeti részlegét vezetõ
fõorvostól. 

Más szakrendelésrõl
irányítják ide a pá-

cienseket, fõként a dia-
betológiáról, a neurológi-
áról, illetve a há-
ziorvostól. Aki-
nek panasza van,
természetesen
beutaló vagy
konzíliumkérõ
lap nélkül is fel-
keresheti a sze-
mészetet. 

Óvodás korú
gyerekekkel is foglalkoz-
nak egy héten egyszer,
szerdán délelõttönként. Itt
kicsit több, két hónap a
várakozási idõ. Védõnõk,
gyermekorvosok javasla-
tára kerülnek ide a kicsik,
illetve ha a szülõk látnak
valamilyen rendellenessé-
get csemetéjük nézésével

kapcsolatban. Iskoláskorú
gyermekek vizsgálata a
többi napokon is lehetsé-
ges, de célszerû itt is
igénybe venni az elõje-
gyezés lehetõségét, mivel
így jóval kevesebbet kell
várakozni.

Fõleg fertõzéses, illetve
allergiás eredetû szem-
gyulladásokkal, szürke és
zöld hályoggal, valamint
hirtelen fellépõ szemésze-
ti panaszokkal - látásrom-
lással, balesetek miatt,
idegen test vagy tompa

tárgy okozta sé-
rülésekkel - for-
dulnak a szakor-
vosokhoz a bete-
gek. De eljönnek
akkor is, ha
szemüveget sze-
retnének felíratni
maguknak. Ez
utóbbi esetben

azért is ajánlatos szakor-
voshoz fordulni, nem pe-
dig üzletekben kapható
kész szemüveget vásárol-
ni, mert az ilyenkor sorra
kerülõ vizsgálatok fényt
deríthetnek bizonyos be-
tegségekre, amelyeket
azután megfelelõ módon
kezelnek a szakorvosok.

A szembetegségeket álta-
lában cseppekkel kezelik,
amelyekbõl legalább any-
nyiféle létezik, mint más
kórok kezelésére alkalmas
tablettákból. Ám, a gyógy-
hatású cseppek csak re-
ceptre kaphatók, amit
csak szemorvos írhat fel.
Apontos diagnózist speci-
ális eszközök segítségével
állítja fel az orvos. - Tehát,
aki megfelelõ ellátásban
akar részesülni, ne próbál-
kozzon házi módszerek-
kel, azonnal forduljon
szakorvoshoz - figyel-
meztet a fõorvos. 

A diagnosztikai beren-
dezések folyamatos fej-
lõdésének köszönhetõen
egyébként egyre koráb-
ban ismerhetõk fel a be-
tegségek, különösen a
zöld és a szürke hályog.
Korai stádiumban diag-
nosztizálva pedig még az
egyébként gyógyíthatat-
lan zöld hályog is jobban
kezelhetõ. Ha a gyógyí-
tására még nem is képe-
sek az orvosok, de a
romlás folyamatának je-
lentõs lassítására már
módjuk van. 

Domi Zsuzsa

Ne próbálkozzunk házi módszerekkel

Szemüveget csak orvostól

Egészséges Ezüstkor
Folytatódik a Szent Margit Rendelõintézet és az Óbu-
dai Szociális Szolgáltató Intézmény népszerû ismeret-
terjesztõ elõadássorozata, az Egészséges Ezüstkor.
„Fáj a dereka, fájnak az ízületei? Ne adja fel, soha
nem késõ!“ címmel hallgathatják meg az érdeklõdõk
dr. Apáthy Ágnes, a Szent Margit Rendelõintézet
reumatológus szakorvosának elõadását október 17-
én 14.30 órától a Kiskorona utcai Idõsek Klubjában.
(Cím: Kiskorona utca 7. A belépés díjtalan.)

Rendelési idõ-változás
A Csobánka téri szakrendelõben változik a reumatoló-
gia rendelési ideje. Október 28-tól dr. Újváry Adrienne
péntekenként állandó jelleggel 13-tól 19 óráig fogad
betegeket Békásmegyeren. Így a korábbi változó be-
osztás helyett ezentúl péntekenként is egész nap, 8-tól
19 óráig van rendelés a Csobánka téri reumatológián.

Bõrgyógyászat csak elõjegyzéssel
A bõrgyógyászat csak elõjegyzéssel fogad betege-
ket novembertõl a Vörösvári úti járóbeteg-szakren-
delõben. Idõpont kérhetõ a 388-8384-es, 388-7760-
as telefonszámokon vagy az elojegyzes@obu-
dairendelok.hu e-mail címen. A változás nem érinti
a Csobánka téri bõrgyógyászati szakrendelést.
(Weboldal: www.obudairendelok.hu. Facebook:
facebook.com//SzentMargitRendelo)

Nyolcadik alkalommal ren-
dezték az Óbudai Kulturális
Központban az Anyatej Vi-
lágnapja tiszteletére az
Óbudai Kisgyermekes Csa-
ládok Egészségnapját szep-
tember 21-én. Az esemé-
nyen elismeréseket adtak
át azoknak az anyukák-
nak, akik anyatejükkel
hozzásegítették mások
csecsemõit is az egészsé-
ges fejlõdéshez.

- Nem anyagi kérdés a
gyermekvállalás, hanem
sokkal inkább öröm kell,
hogy legyen. A család
nem töltheti be funkcióját
gyermekek nélkül. A szü-
lõk felelõssége, hogy biz-
tonságban nõjenek fel -

mondta Bús Balázs pol-
gármester. 

AIII. kerületben egyéb-
ként kedvezõen alakul a
gyermekek létszáma: 4
ezer 301 óvodás kezdte
meg szeptemberben az
évet, akik közül 1 ezer
247 elõször lépte át az ovi
kapuját. A 9 ezer 214 álta-
lános iskolás közül pedig
idén 1 ezer 154 kezdte az
elsõ osztályt. 

A városrész vezetõje az
Anyatej Világnapja alkal-
mából köszönetet mon-
dott a Védõnõi Szolgálat
és a Népegészségügyi In-
tézet dolgozóinak, akik
áldozatkész munkájukkal
nap mint nap hozzájárul-
nak a kicsik egészséges és

biztonságos növekedésé-
hez. mizsu

Kisgyermekesek napja

Adj vért és ments meg három életet!
A Magyar Vöröskereszt Budapest Fõvárosi Szerveze-
te októberben a következõ idõpontokban és helyszí-
neken szervez véradást. Október 13-án 10-tõl 15
óráig: az V. Civil és Nemzetiségi Napon az Óbudai
Kulturális Központban (San Marco utca 81.) * Október
19-én 14-tõl 18 óráig: az Auchan Aquincum Áruház
parkolójában, a vérvételi kamionban (Szentendrei út
115.). Ha ön egészséges, elmúlt már 18 éves, de még
nem töltötte be a 60. életévét (rendszeres véradóknál
65. életév) és úgy érzi, hogy segíteni tud a rászoruló
betegeken, jöjjön el a véradásra! Személyi igazolvány
(lakcímkártya) és taj-kártya szükséges.

K ilencedik alkalom-
mal rendezték az

Óbudai Orvosnapot és
ezzel egy idõben az Óbu-
dai Egészségügyi Szak-

dolgozók V. Tudományos
Napját szeptember 22-én
az Óbudai Társaskörben.
A korszerû képalkotó
módszerekkel és ezek al-
kalmazásával foglalko-
zott az idei esemény.

Orvosnap

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Tisztelt Kerületi Lakosok !
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata - pártoktól független - kedvezményes
burgonyavásárlási akciót rendez. 
Vásárlásra jogosultak: 
1. A kerületben bejelentett lakóhellyel rendelkezõ, havi 100.000 forint alatti
nyugdíjban részesülõ nyugdíjasok;
2. az önkormányzat által megállapított 
• rendszeres szociális ellátásban (rendszeres szociális segélyben; idõskorúak
járadékában; ápolási díjban) részesülõ személyek;
• foglalkoztatást helyettesítõ támogatásban részesülõ, illetõleg a közfoglalkoz-
tatásban résztvevõ személyek; valamint a 
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, illetõleg kiegészítõ gyermekvé-
delmi támogatásra jogosult családok (családonként 1 zsák).
A vásárolható mennyiség: 1 zsák (20 kg)/fõ, melynek vételára 300 forint.
A jogosultság igazolása:
az akcióban való részvé-
teli jogosultságot  
• a nyugdíjasok a szep-
temberi nyugdíjszelvény,
vagy banki átutalás esetén
átutalási bizonylat+a sze-
mélyi igazolvány és lakcí-
met igazoló okirat bemu-
tatásával;
• foglalkoztatást helyet-
tesítõ támogatásban ré-
szesülõk a szeptember
havi postai utalás szelvé-
nye vagy banki átutalási
bizonylat (a közfoglal-
koztatásban részt vevõk a
munkaszerzõdés) és sze-
mélyi igazolvány bemu-
tatásával;
• a rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményre,
illetõleg kiegészítõ gyer-
mekvédelmi támogatásra
jogosult családok a jogo-
sultságot megállapító ha-
tározat bemutatásával
igazolhatják. 
Az átvételt aláírással kell igazolni.
Elõre elkészített listákat az osztás helyszínein nem fogadnak el! 
Az akció idõpontja: 2012. október 11-e és 12-e (csütörtök-péntek), naponta
7-tõl 17 óráig, illetõleg ameddig a készlet tart.
Az akció helyszínei: 
• a Csobánka téri szakorvosi rendelõintézet és a Veres Péter Gimnázium közöt-

ti parkoló.
• Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ (Kelta utca 5.)
• Csillaghegyi Kulturális Központ (Mátyás király út 13.)
• Római tér.
• a Pethe Ferenc tér mellett, a Kaszásdûlõ utca 5-11. számú ház nyugati olda-

lán lévõ parkoló.
• Krúdy Gyula Általános Iskola (Gyógyszergyár utca 28.)
• a Raktár utca-Vihar utca közötti parkoló.
• a Kiskorona utca 3. számú ház melletti parkoló (a korábbi Mókus utca 1-3.

és a Tímár utca 2. helyszínek helyett!)
• Óbudai Kulturális Központ (San Marco utca 81.), a korábbi Árpád Gimná-

zium udvara helyszín helyett! 
Minden helyszínhez utcajegyzékben meghatározott körzetek tartoznak, me-
lyek a helyszínen megtekinthetõk.
A jogosultak csak a lakóhelyük szerinti körzetben vásárolhatnak burgonyát.
A burgonyaosztás helyszíneinek területét kérjük a gépkocsik által szabadon
hagyni. Bús Balázs 

polgármester

Október 11-én és 12-én kilenc helyszínen

Kedvezményes burgonyavásár
I mmáron har-

madik sze-
meszteréhez ér-
kezett a Nyug-
díjasok Óbudai
Akadémiája a
Zsigmond Ki-
rály Fõiskolán
szeptember 20-
án. A nyitóren-
dezvényen dr.
Szatmári Péter
rektorhelyettes
Arany Zsigmond
érmet adomá-
nyozott Bús Ba-
lázs polgármes-
ternek, az idõsek tanulá-
sát elõsegítõ tevékeny-
ségéért. 

* * *
Az 50-es évein túli kor-

osztálynak csütörtökön-
ként 14 órától tartanak in-
gyenes elõadásokat szá-
mos témakörben a Zsig-
mond Király Fõiskola és

Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata közös szer-
vezésében. Aki 12-bõl leg-
alább 9 elõadáson részt
vesz, oklevelet kap. (Rész-
letes program a szeptem-
ber 10-én megjelent lap-
számunk 6. oldalán. To-
vábbi információ: jasz-
berenyi.jozsef@ zskf.hu) 

Tanévnyitó a Nyugdíjasok
Óbudai Akadémiáján

Tisztelt Óbuda Kártya
Tulajdonosok!

Ezúton szeretnénk érte-
síteni Önöket, hogy az
Óbuda Kártya Ügyfélszol-
gálati Irodája új helyre köl-
tözött. Az új cím: 1033
Bp., Szentlélek tér 7. fél-
emelet 18. (a Vagyonke-
zelõ Zrt. épületében). 

A jövõben felmerülõ
esetleges kérdéseikkel
kapcsolatban a fenti címen
állunk rendelkezésükre.
Ügyfélszolgálati irodánk-
ban és partnereinknél ha-
marosan elérhetõ lesz az
elsõ Ajándékkatalógus,
melynek köszönhetõen ér-
tékes és hasznos termékek-
re, szolgáltatásokra vált-
hatják majd be pontjaikat.

Azon lakosok, akik még
nem rendelkeznek kártyá-
val, de szeretnének része-
sülni az Óbuda Kártya
nyújtotta elõnyökbõl, ke-
ressék fel ügyfélszolgála-
tunkat, ahol az elsõ 12 ezer
igénylõnek ingyenesen
biztosítjuk a belépést.

További információért
forduljanak hozzánk biza-
lommal!

Ügyfélszolgálati Iroda:
1033 Bp., Szentlélek tér 7.
félemelet 18. Telefonszám:
+36(21)382-9383, e-mail
cím: info@obudakartya.hu
Nyitva tartás: hétfõn 8-tól
18-ig, keddtõl csütörtökig
8-tól 16.30-ig, pénteken 8-
tól 12.30 óráig. Honlap:
www.obudakartya.hu

Új címen az Óbuda Kártya
Ügyfélszolgálati Irodája 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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A III. kerületi Rendõrkapitányság központi telefonszáma: 430-4700. 
Az ügyeletet a 430-4712-õn hívhatják, itt tehetik meg bejelentéseiket. 

Autóalkatrész és bicikli-
tolvajok, erõszakos utcai
árusok, valamint a parkoló-
hely-hiány bosszantja leg-
inkább a Római lakótele-
pen élõket - ez derült ki
azon a közbiztonságról szó-
ló lakossági fórumon, me-
lyet szeptember 24-én tar-
tottak az Aquincum Általá-
nos Iskolában.

Elsõként Horváth Antal
alezredes, a III. kerü-

leti Rendõrkapitányság ve-
zetõje ismertette a lakóte-
lepet érintõ, lakosságot
leginkább irritáló bûncse-
lekmények elkövetésének
alakulását tavaly januártól
az idén szeptember 20-ig
tartó idõszakban. Betörés a
múlt évben 44, idén 26 tör-
tént. A gépkocsilopások
száma sajnálatos módon
ugyanannyi volt, mint ta-
valy, azaz 50. A rendõrka-
pitány hangsúlyozta: az
autólopások ügye évek óta

a BRFK hatáskörébe tarto-
zik. A tetteseknek azért je-
lent jó terepet a városrész,
mert a 11-es úton percek
alatt eltûnhetnek. 

Az autófeltörés viszont
22-rõl 10-re, a gépjármû-
bõl lopás 23-ról 11-re
csökkent. Autóalkatrész-
lopás ügyben viszonylag

kevés bejelentés érkezett,
annak ellenére, hogy sok
jármûrõl tulajdonítanak el
díszítõ elemeket, ködlám-
pát és más alkatrészt annak
tudatában, hogy azoknak
nincs egyedi azonosítószá-
ma. A lakosok is tisztában
vannak azzal, ha a bûncse-
lekmény elkövetésekor
nem érik tetten az elköve-
tõt, késõbb már „bottal üt-
hetik a nyomát“. Pozití-
vum, hogy nemrégiben el-
fogtak egy bûnözõi cso-
portot, melynek tagjai a la-
kótelepen is gyakran meg-
fordultak. „Forgalomból
való kivonásuk“ várhatóan
a környéken is érezhetõ
lesz. Abszolút kivédhetõ
bûncselekménynek nevez-
te ugyanakkor a trükkös
lopást, melybõl jóval keve-
sebb fordult elõ a tavalyi
évhez képest, de mint fo-
galmazott, egy is sok. A
már ismert módon az elkö-
vetõk a sértett bizalmába
férkõznek, például vala-
mely közszolgáltató mun-
katársának kiadva magu-
kat, majd kifosztják a la-

kást. Ezért érdemes inkább
bizalmatlannak maradni. 

A felszólaló lakosok
közül az autóalkatrész és
a gyakori kerékpárlopás
mellett legtöbben az illegá-
lis árusok tolakodását, a
hajléktalan-problémát, az
átmenõ forgalom növeke-
dését és a parkolóhelyek
kevés számát említették
legfõbb gondként. 

Puskás Péter, közbiz-
tonságért is felelõs alpol-
gármester minden felve-
tésre választ adott. El-
mondta: a problémák or-
voslásának vélt közterüle-
ti térfigyelõ kamera-rend-
szer kiterjesztése, fenntar-
tása úgy lenne igazán ha-
tékony, ha az egész kerü-
letben megvalósulna, ez
azonban jócskán megha-
ladná az önkormányzat
teherbírását. Reális meg-
oldást a járõrözés sûrítése
illetve a lépcsõházi kame-
rák létesítésére kiírt pá-
lyázat támogatása jelent-
het. A prevencióban, az il-
legális árusok elriasztásá-
ban az eddigieknél is szo-
rosabb együttmûködésre
törekednek a rendõrség-
gel, a közterület-felügye-
lettel és a polgárõrökkel.
Parkolókat szinte csak a
zöldterületek rovására le-
hetne kialakítani, de szak-
emberekkel megvizsgál-
ják, mire van lehetõség a
lakótelepen. A forgalom-
csökkentés, sebességcsil-
lapítás lehetõségét szintén
áttekintik, ahol mód van
rá, mindent elkövetnek az
anomáliák felszámolásá-
ra. Ami ugyanakkor tény:
az önkormányzat jelentõs
forrást különített el a la-
kótelep járdáinak felújítá-
sára, úthibáinak rendbeté-
telére. Ennek kivitelezés-
ét rövid idõn belül elkez-
dik.  

Szeberényi Csilla

Lakossági fórum a Római lakótelepen

Erõszakos árusok, tolvajok bosszantják az embereket

Puskás Péter alpolgármester, Horváth Antal rendõrkapitány, Rácz Ferenc rendõr szá-
zados, Molnár László rendõr törzszászlós, helyi körzeti megbízott és Böjtös Zoltán, a
védelmi iroda vezetõje a lakossági fórumon 

A III. kerületi Rendõrkapi-
tányság rablás miatt indí-
tott nyomozást ismeretlen
tettesek ellen. A képen lát-
ható elkövetõk augusztus
13-án 14.45 óra körül a
Zsirai Miklós utcában talál-
ható egyik parkolóban el-
vették a sértett táskáját,
nyakából kitépték arany-
láncát. A táskában szemé-
lyes iratok, pénztárca, va-
lamint két lakáskulcs volt. 

Az egyik ismeretlen
elkövetõ 18-20 év

körüli, 160 centiméter
magas, vékony testalka-
tú férfi, haja rövid, bar-
na. A bûncselekmény
elkövetésekor világos
nadrágot, valamint ha-
sonló árnyalatú felsõt
viselt. Másik két társa
szintén 18-20 év körüli,

vékony testalkatú férfi
volt.

A III. kerületi Rendõr-
kapitányság kéri, aki a ké-
pen látható férfiakat felis-
meri, jelenlegi tartózko-
dási helyükkel vagy a
bûncselekménnyel kap-
csolatban érdemleges in-
formációval rendelkezik,
hívja a 461-8100-ás tele-

fonszámot, illetve névte-
lensége megõrzése mel-
lett tegyen bejelentést az
ingyenes 06-80-555-111-
es „Telefontanú“ zöldszá-
mán (hétfõtõl csütörtökig:
8-tól 16 óráig, pénteken
8-tól 13 óráig), a 107-es
vagy a 112-es központi
segélyhívó telefonszá-
mok valamelyikén.

Rablás a békásmegyeri parkolóban

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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A fõvárosi utazók igényeihez
jobban igazodó menetrende-
ket vezetett be október 1-jé-
tõl a Budapesti Közlekedési
Központ: több vonalon sûrí-
tették a járatokat, vagy mó-
dosították az indulási idõ-
pontokat. 

AH5-ös HÉV-vona-
lon, késõ este, a je-

lenlegi 10-30 perces köve-
tés helyett ütemes 20 per-
cenként közlekednek a vo-
natok, tehát a 23.08 és
23.48 közötti idõszakban,
23.18 helyett 23.28-kor in-
dul majd szerelvény a Bat-
thyány térrõl. A módosítás
érinti a HÉV-szerelvé-
nyekhez csatlakozó autó-

buszokat is, így a 218-as és
243-as autóbuszok utolsó
járatai a Szentlélek térrõl
és Békásmegyerrõl 10
perccel késõbb indulnak. 

Az óbudai, kaszásdû-
lõi, római-parti, békásme-
gyeri 34-es és 106-os au-
tóbuszokat munkanapo-
kon és szombaton nap-
közben 20 helyett 15 per-
cenként közlekednek. Va-
sárnap és szombaton 15
perces követést biztosíta-
nak, de a kisebb utasfor-
galom miatt vasárnapon-
ként csuklós helyett szóló
autóbuszokat közleked-
tetnek mindkét vonalon. 

Az Észak- és Dél-Buda
között közlekedõ 86-os au-

tóbuszok délutáni, kora es-
ti zsúfoltságának enyhíté-
sére a munkanapi csúcs-
idõszaki követést egy órá-
val, körülbelül 19 óráig
meghosszabbítják, a jára-
tok ebben az idõszakban
sûrûbben közlekednek. 

Az óbudai, fõként ipar-
telepi útvonalon közlekedõ
118-as autóbuszok vona-
lán a reggeli csúcsidõszak-
ban 10 helyett 15, délután
15 helyett 20 percenként
közlekednek majd a bu-
szok. Hétvégén egy órával
késõbb indulnak az elsõ já-
ratok, a hajnali követési
idõ egységesen 30 percre
módosul a jelenlegi 60-30
perces követés helyett. 

Az óbudai, békásme-
gyeri 134-es autóbuszok a
34-es és 106-os járatok új
menetrendjeihez igazodva
napközben a jelenlegi 20
perc helyett sûrûbben, 15
percenként közlekednek.
A délutáni csúcsidõszak-
ban is módosul a járat kö-
vetési ideje, tanítási napo-
kon 10 helyett 12, tanítási
szünetek idején 12 helyett
15 percenként közleked-
nek a járatok, szintén a 34-
es és 106-os járatokhoz
történõ összehangolás biz-
tosítása érdekében. 

A III. kerületi 218-as
és 243-as autóbuszok
utolsó járatai a H5-ös
HÉV késõ esti menet-
rend-módosí tásához
igazodva késõbb indul-
nak. Az utolsó elõtti vo-
nathoz csatlakozó utolsó
218-as járat a Szentlélek
tér H végállomástól
23.32 helyett 23.42-kor,
míg a szintén ehhez a
vonathoz csatlakozó
utolsó 243-as 23.44 he-
lyett 23.54-kor indul
Békásmegyer H végál-
lomástól. 

Sûrítették a legzsúfoltabb buszjáratokat

Várhatóan több hónapig tar-
tanak a felújítási munkála-
tok a Mozaik utcai felüljá-
rón. Sávszûkítésre és sebes-
ségkorlátozásra számíthat-
nak az erre közlekedõk.

ABudapesti Közleke-
dési Központ meg-

rendelésére felújítási mun-
kákat végeznek közel 80
napig a Szentendrei úton, a

Mozaik utcai felüljárón.
Kijavítják és újrafestik a
híd korlátjait, felújítják a
sóvédelmi bevonatokat.

A munkálatokat két
ütemben végzik: szeptem-
ber 18-tól várhatóan 44
napig tart az elsõ ütem,
mely során a híd korlátain
dolgoznak; a második
ütemben a felüljáró kö-
zépszigetén a bevonat fel-

újítása elõreláthatóan 35
napot vesz igénybe. A for-
galmi sávok megszünteté-
se nélkül, azok szûkítésé-
vel biztosítják a munka-
végzéshez szükséges he-
lyet, a szûkítés miatt azon-
ban a hídon a megszokott
70 helyett csak 50 kilomé-
ter/óra legnagyobb meg-
engedett sebességgel ha-
ladhat a közúti forgalom. 

Felújítják a Mozaik utcai felüljárót

Újra közlekednek a 17-es villamosok
Szeptember 28-án üzemkezdettõl a 17-es villamosok is-
mét menetrend szerint, a teljes vonalon szállítják az uta-
sokat.A Zsigmond téren a beszakadt útpályát a szakem-
berek már olyan mértékben helyreállították, hogy meg-
oldható a villamosforgalom biztonságos újraindítása az
érintett szakaszon. Mint arról korábban olvashattak, hall-
hattak, szeptember 19-én délután beszakadt az útburko-
lat a Zsigmond téren. Mindaddig, amíg az útbeszakadás
a villamosforgalom biztonságos lebonyolítását veszélyez-
tette, a 17-es villamosok helyett pótlóbuszok közlekedtek.

Az MTVA székháza lett 
Európa legjobb középülete

Európa legjobb középületének választották a Médiaszol-
gáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap óbudai, Kuni-
gunda útjai székházát. A díjat szeptember 24-én vette át
Londonban az ingatlant fejlesztõ WING Zrt. képviselõje.
Miután a Finta Stúdió építészei által tervezett székház és
gyártóbázis Magyarország legjobb középülete lett, és a
European Property Awards versenyében is gyõzött, in-
dulhat a világ legjobb középülete címért.

Fedélzeti számítógépek
A BKV jármûveire jövõ évtõl fedélzeti számítógépeket
szerelnek fel, melyek segítségével pontosan nyomon
követhetõ, mikor hol járnak a buszok, villamosok, tro-
lik, metró- és HÉV-szerelvények. A szakemberek azt
várják a beruházástól, hogy a közlekedés gyorsabb,
gördülékenyebb és átláthatóbb lesz a fõvárosban. A
Futár-projekt 6,5 milliárd forintba kerül, amelyhez az
Európai Unió 4 milliárddal járul hozzá.

Villamospótlók a Nagykörúton
Pályafelújítás miatt nem közlekedik a 4-es és a 6-os
villamos a Blaha Lujza tér és a Corvin-negyed
között október 13-tól november 4-ig.

Az utasok jelzései alapján, igényeikhez
igazodva október 1-jétõl változások tör-
téntek a Budapesti Közlekedési Központ
jegyértékesítési rendszerében.

AIII. kerületieket érinti, hogy a Bogdá-
ni úti autóbusz-végállomásnál lévõ

pénztárban hétfõtõl péntekig 6-tól 21.30
óráig szolgálják ki az utasokat, de hétvégi

nyitva tartást egyelõre nem terveznek. Az
M3-as metró Árpád hídi állomásánál ta-
lálható pénztár pedig 5.30-tól 22 óráig áll
az emberek rendelkezésére. 

Mindhárom Budapestet elhagyó HÉV-
vonalon (így a szentendrei 5-ös jelzésûn
is) Budapest 24 órás jeggyel és 490 forin-
tos átszállójeggyel bõvült a jegyvizsgálók-
nál megvásárolható jegykínálat. 

Utasbarát változás a jegyértékesítésben

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (1033 Bp., Szentlélek tér 7.) egyfordulós pályázatot hirdet 
az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában lévõ alábbi ingatlanok értékesítésére.

ELADÓ ÖNKORMÁNYZATI INGATLANOK!
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A meghirdetett ingatlanokra a nemzeti va-
gyonról szóló, 2011. évi CXCVI törvény
értelmében a Magyar Államot minden
más jogosultat megelõzõ elõvásárlási jog
illeti meg.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályá-
zó adatait, a vételárat, a fizetés módját
és idejét, valamint a pályázó nyilatko-
zatát a pályázati felhívásban foglalt
feltételek elfogadására. A pályázó aján-
latát a benyújtástól számított 60 napig
köteles tartani. A pályázaton azon aján-
lattevõk vehetnek részt, akik a pályá-
zati biztosítékot befizetik az önkor-
mányzat letéti számlájára. (Számla-
szám: Raiffeisen Bank Zrt. 12001008-
00140645-00100001.) A pályázati bizto-
síték befizetését igazoló bizonylatot és a

pályázatokat zárt borítékban 2012. októ-
ber 29-én (hétfõn) 12 óráig lehet be-
nyújtani az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Értékesítési Osztályán (cím: 1033 Bp.,
Fõ tér 1. I./19.). 
A pályázati ajánlat benyújtása formanyom-
tatványon történik, mely személyesen át-
vehetõ a fenti címen vagy letölthetõ a
www.obuda.hu honlapról.
A pályázat bontása 2012. október 29-én
12 órakor a Bp., III. kerület Fõ tér 1. I./19.
szám alatt, az értékesítési osztály hivatalos
helyiségében történik. A pályázaton részt-
vevõket levélben vagy telefonon értesítjük
a pályázat eredményérõl. A pályázat kiíró-
ja fenntartja jogát, hogy a legjobb ajánlat-
tevõkkel a tenderbontást követõen tovább
tárgyaljon, zártkörû licitet tartson, illetve,

a pályázatot indoklás nélkül eredményte-
lennek nyilvánítsa. A vevõ(k)nek szerzõ-
déskötési díjat kell fizetnie a 23/1995.
(XII. 28.) Ör. 9/A paragrafusában megha-
tározottak szerint.
A pályázattal kapcsolatban további felvilá-
gosítást lehet kérni, illetve a lakások és
helyiségek megtekintéséhez idõpont-
egyeztethetõ az értékesítési osztályon a
437-8639-es, 437-8899-es vagy a 437-
8679-es telefonszámokon. 
A pályázati felhívás megjelenik az Óbuda
Újságban, felkerült a www.obuda.hu hon-
lapra, valamint a következõ internetes hir-
detési fórumokra: ingatlan.com, ingat-
lan.net, ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Értékesítési Osztály

Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (1033 Bp., Szentlélek tér 7.) egyfordulós pályázatot hirdet
az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában lévõ alábbi ingatlanok értékesítésére
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A meghirdetett ingatlanokra a nemzeti va-
gyonról szóló, 2011. évi CXCVI törvény ér-
telmében a Magyar Államot minden más
jogosultat megelõzõ, valamint az egyes álla-
mi tulajdonban lévõ vagyontárgyak önkor-
mányzati tulajdonba adásáról szóló, 1991.
évi XXXIII. törvény értelmében a Fõvárosi
Önkormányzatot elõvásárlási jog illeti
meg.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó
adatait, a vételárat, a fizetés módját és
idejét, valamint a pályázó nyilatkozatát a
pályázati felhívásban foglalt feltételek el-
fogadására. A pályázó ajánlatát a pályázat
benyújtásától számított 60 napig köteles tar-
tani. A pályázaton azon ajánlattevõk ve-
hetnek részt, akik a pályázati biztosítékot
befizetik az önkormányzat letéti számlá-

jára. (Számlaszám: Raiffeisen Bank Zrt.
12001008-00140645-00100001.) A pályá-
zati biztosíték befizetését igazoló bizonyla-
tot és a pályázatokat zárt borítékban 2012.
október 29-én (hétfõn) 12 óráig lehet be-
nyújtani az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. Érté-
kesítési Osztályán (cím: 1033 Bp., Fõ tér 1.
I./19.).
Az ajánlat benyújtásához formanyomtat-
vány letölthetõ a www.obuda.hu honlapról,
vagy személyesen átvehetõ a fenti címen.
A pályázat bontása 2012. október 29-én
12 órakor a Bp., III. kerület Fõ tér 1. I./19.
szám alatt, az értékesítési osztály hivatalos
helyiségében történik. A pályázaton résztve-
võket levélben vagy telefonon értesítjük a
pályázat eredményérõl. A pályázat kiírója
fenntartja jogát, hogy a legjobb ajánlatte-

võkkel a tenderbontást követõen tovább tár-
gyaljon, zártkörû licitet tartson, illetve, a pá-
lyázatot indoklás nélkül eredménytelennek
nyilvánítsa. A vevõnek szerzõdéskötési dí-
jat kell fizetnie a 23/1995. (XII. 28.) Ör.
9/A paragrafusában meghatározottak sze-
rint. 
A pályázatokkal kapcsolatban további felvi-
lágosítást lehet kérni az értékesítési osztá-
lyon a 437-8646-os és a 437-8639-es tele-
fonszámokon. 
A pályázati felhívás megjelenik az Óbuda
Újságban, felkerül a www.obuda.hu honlap-
ra, valamint a következõ internetes hirdetési
fórumokra: ingatlan.com, ingatlan.net,
ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Értékesítési Osztály
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Kultúra – Hitélet

Koncert 
a Kálváriáért

Jótékonysági koncertet
rendez a Kiscelli Kálvária
felújításáért az Óbuda
Hegyvidékiek Egyesülete
október 19-én 18.30
órakor a Kiscelli Múze-
um Templomterében
(Kiscelli utca 108.) Fellép
a Golgota Gospel kórus.
Bevezetõt mond Bús Ba-
lázs polgármester, a fel-
újítás fõvédnöke. (Támo-
gatójegyek igényelhetõk
a 06-30-491-1624-es és
a  egyesulet@ohegy.hu
e-mail címen.) 

Üvegképek
Az Óbudai Szociális Szol-
gáltató Intézmény Kisko-
rona utcai galériájában
Nábrádi Julianna amatõr
üvegfestõ üvegképeibõl
nyit meg kiállítást Müller
Istvánné intézményveze-
tõ október 11-én 14.30
órakor. (Cím: Óbudai
Szociális Szolgáltató In-
tézmény galéria terme,
Kiskorona utca 3.) 

Szoc deko - textília
Idõszaki kiállítás nyílt a Ma-
gyar Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Múzeum-
ban. A tárlat november 18-
ig tekinthetõ meg, hétfõ ki-
vételével naponta 10-tõl 18
óráig. (Cím: Korona tér 1.) 

Szent liturgia
Görögkatolikus szent li-
turgiát tartanak minden
vasárnap és ünnepna-
pon 12.30 órától a Bol-
dog Özséb római katoli-
kus templomban. (Cím:
Lékai bíboros tér.)

Evangéliumot
minden otthonba! 
Békásmegyeren keresz-
tyén program indult októ-
ber 6-án, az Evangéliumot
Minden Otthonba Alapít-
vány és a Békásmegyeri
Református Gyülekezet
szervezésében. A hónap
végéig önkéntes munka-
társak keresik fel az ottho-
nokat, hogy átadják a „Ne
aggodalmaskodjatok!“ cí-
mû kis írást, és mellé egy
meghívót a gyülekezeti
közösségbe, egy kapcso-
lódó rendezvényre. Cél,
hogy az emberek megis-
merjék a Szentírást és Jé-
zus Krisztust.

A Csillaghegyi Református Egyházközség a gyülekezet önál-
lósodásának 80. évfordulója alkalmából ünnepséget rende-
zett szeptember 30-án a Vörösmarty utcai templomban 

ÉLETMÛ AJÁNDÉKBA. Tóth József „Füles“ a Magyar Keres-
kedelmi és Vendéglátóipari Múzeumnak ajándékozta teljes
életmûvét. Ebbõl az alkalomból kiállítás nyílt az adományo-
zott plakátokból. (Megtekinthetõ: október 28-ig, keddtõl
vasárnapig 10-tõl 18 óráig. Cím: Kiskorona tér 1.)

Program: 16 órakor
koszorúzás a Krúdy

emlékháznál, az író szob-
ránál és a Kéhli vendéglõ-

ben. A kitüntetéseket és a
tagsági igazolványokat ezt
követõen adják át. Beszé-
det mond Bús Balázs pol-
gármester 16.40 órai kez-
dettel. Az esten bemutatják

a „Három évtized“ címmel
nemrégiben megjelent an-
tológiát. Közremûködnek:
Keres Emil Kossuth-díjas,
érdemes, kiváló mûvész,
fényesi Tóth János elõadó-

mûvész, Hegedûs Valér
zongoramûvész, a Magyar
Kultúra Lovagja, Petõ Jó-
zsef operaénekes, Székely
Mendel Melinda színmû-
vész, a Magyar Kultúra
Lovagja, Mendel György
színmûvész és Tárkányi
Imre költõ, a Magyar Kul-
túra Lovagja. (A vendéglõ
címe: Mókus utca 22.) 

30 éves a Krúdy Gyula Irodalmi Kör

Emlékest kitüntetésekkel 

Krúdy Gyula születésének
134., a Krúdy Gyula Irodalmi
Kör megalakulásának 30. év-
fordulóján emlékestet ren-
deznek október 18-án 16 óra-
kor a Kéhli vendéglõben.

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

Próbálom felidézni
alakját, rég talál-

koztunk. Ennek ellené-
re mindig tudtam, épp
mi foglalkoztatja legin-
kább. Nem azért, mert
hírverésre vágyott. Õ
azok közé tartozott, aki
tette a dolgát, legjobb
tudása, belátása sze-
rint. És ha néha többen
foglalkoztak vele és a
mûhellyel, végtelen sze-
rénységgel fogadta.
Csakis a gyerekek érde-
kében.

Az élet most „tovább
menni kénytelen“. Egy
buta mondás szerint
senki sem pótolhatat-
lan. De ez nem igaz! Lehet valaki ha-
sonló mentalitású, nyugodt természe-
tû, lelkes, de mint minden ember, egy-
szeri és megismételhetetlen. Lajos
bácsi tekintélyével, szaktudásával, a
gyerekek iránti hatalmas türelmével
és végtelen szeretetével igenis pótol-
hatatlan. Elhivatott, gyermeklelkû
ember volt, és emlékeinkben így él to-
vább. Nem ment el közölünk, csak
elõttünk utazott tovább egy másik di-
menzióba. És igaz, hogy hiánya fáj-
dalmat okoz szerettei és a gyermekek
szívében, de örömmel kell hogy el-
töltsön mindenkit, aki ismerte: itt volt
köztünk és többezer fiatalnak segített
értelmet találni az életben. Az érte
lelkesedõ gyermekek szavaival egyet-
len dolgot kívánhatok sokak nevé-
ben: az „egyetlen barátságos hely“,

ne váljon múlt idõvé. Õ is így szeret-
né. Szeberényi

* * *
Az „ÉSZ-AGY“ Észak-budai Ha-

gyományõrzõ Ifjúsági Kulturális és
Sport Egylet idén február óta Ganz
Ifjúsági Mûhely Egyesületre mó-
dosította nevét idén februárban. A
névváltozás és a korábbi megállapo-
dás hatályvesztése miatt a városatyák
az együttmûködési megállapodás
módosítása mellett szavaztak. Ennek
alapján az egyesület újabb öt évig
folytathatja azonos feltételek mellett
a hagyományõrzõ, környezetvédel-
mi, valamint kulturális, szabadidõs,
gyermek-, ifjúsági- és sportprogra-
mok szervezését.

Balázs Lajos Kistelken született
1930-ban. 1948-ban a Kossuth Aka-

démia Repülõtiszti tagoza-
tán üzemmérnök képesítést
szerzett. Négy évvel késõbb
repülõgép-baleset miatt ket-
tétört repülõs karrierje, ezért
a Ganz Villamossági Mû-
veknél helyezkedett el, ahol
nyugdíjazásáig dolgozott. 

A Ganz Ifjúsági Mûhelyt
1984-ben hozta létre azzal a
céllal, hogy az utcán lézen-
gõ, unatkozó gyermekeknek
hasznos idõtöltést nyújtson a
modellezés, a makettezés és
az elektronika révén. A mû-

hely tevékenységére a kanadai állam
is felfigyelt, majd anyagilag is támo-
gatta azt. Balázs Lajos missziós mun-
káját elismerve, a mûhelyt az önkor-
mányzat „szárnyai alá vette“. Amikor
pedig 2004-ben gyújtogatás miatt
több mint 20 millió forint kár keletke-
zett, és szinte minden megsemmisült,
a gyermekek és szülõk hihetetlen
összefogásról tettek tanúbizonyságot.
Alakosság kétkezi munkájának, vala-
mint az önkormányzat anyagi támo-
gatásának köszönhetõen a két helyi-
ség 2005-re újjáépült, és azóta is tö-
retlen népszerûségnek örvend a lakó-
telepen élõ fiatalok körében. 

Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzatának Képviselõ-testülete
Balázs Lajosnak Pro Óbuda-díjat
adományozott 2011-ben. 

Balázs Lajos emlékére

Aki magasra tette a mércét

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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Ösztöndíj pályázat
Óbuda-Békásmegyer Sport Közalapítványa a
2012/2013-as tanévre is kiírja a „Jó tanuló, jó
sportoló“ ösztöndíj pályázatot a kerületben lakó és
tanuló, 7-12. évfolyamra beiratkozott tanulók szá-
mára. A részletekrõl a III. kerület tanintézményeiben
és Óbuda-Békásmegyer Sport Közalapítványánál,
a 388-9770-es telefonszámon kérhetnek felvilágo-
sítást.

Pályaválasztási börze 
A Pedagógiai Szolgáltató Intézet pályaválasztási
börzét rendez október 9-én 14-tõl 18 óráig és ok-
tóber 10-én 14-tõl 16 óráig a pályaválasztás elõtt
álló 7. és 8. osztályos tanulók és szüleik részére.
(Cím: Szérûskert utca 40.)

Bronzérem a Földrajz Olimpián
Békés Gáspár a kölni angol nyelvû Földrajz Olimpi-
án (iGeo) bronzérmes lett. Az óbudai születésû,
Csillaghegyen lakó 18 éves tanuló a Budapesti Fa-
zekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium 12.
osztályának büszkesége. Több mint tíz éve lelkes
tagja a békásmegyeri Ganz Ifjúsági Mûhelynek, így
bár most társadalomtudományi tagozatos, érdeklõ-
dése megmaradt a mûszaki kérdések és a földrajz
iránt is.

Emlékhangverseny
Az Aelia Sabina Mûvészeti Iskola elhunyt tanárai és
növendékei emlékére hangversenyt rendeznek ok-
tóber 13-án 16 órakor a Szent Péter és Pál Fõplé-
bánia-templomban (Árpád híd budai hídfõ). Közre-
mûködnek az intézmény tanárai és volt növendékei.
A koncert végén az iskolába járó, rászoruló diákok
támogatására gyûjtenek. (Részletes program:
www.aeliasabina.hu) 

Iskolanyitogató a Harrerban 
Bátorságpróbára várják a leendõ elsõ osztályos gye-
rekeket október 15-én 17 órakor az Óbudai Harrer
Pál Általános Iskolába. (Cím: Harrer Pál utca 7.)

Számítógépes tanfolyam 
A Német Kisebbségi Önkormányzat és a „Braun-
haxler“ Egyesület „Ismerkedés a számítógéppel és
az internettel; Idõsebbek is elkezdhetik!“ címû tan-
folyama november 6-án kezdõdik. (Jelentkezni
Neubrandt Olginál lehet a 06-30-221-4938-as tele-
fonszámon.) 

Címzetes egyetemi tanár
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szenátusa dr.
Horváth Sándor intézetigazgatónak, az Óbudai
Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechni-
kai Mérnöki Kara dékánjának címzetes egyetemi ta-
nár kitüntetõ címet adományozott.

Középiskolai elõkészítõk, korrepetálás
A Vörösvári úton szaktanárok szakszerûen, nagy
gyakorlattal készítenek fel általános iskolásokat 4,
6, 8 osztályos középiskolai felvételi(k)re matemati-
kából, magyarból. Lehetõség van 3 fõs kiscsoportos
oktatásra minden délután és szombat délelõtt. Sze-
mélyre szabott bekapcsolódási lehetõség október
közepéig. Korrepetálás, féljegyek javítása fizika-
matematika-kémia és magyar-történelem szakos
tanároknál középiskolásoknak is. Idõpontfoglalás a
jelentkezés sorrendjében. Tel.: 06(20)946-2027.

Thalész-Kör

Bánhegyi Ferenc igazgató beszédében fel-
idézte a névváltoztatás gondolatának törté-
netét. Elmondta, hogy 2011-ben lányával
együtt nyertek a Béres Hungaricum egyik pá-
lyázatán. Ennek kapcsán megismerkedtek a
Béres házaspárral, akikkel beszélgetve meg-
fogalmazódott az iskola névfelvételének ötle-
te. A gondolatot tett követte, így megkereste
Bús Balázs polgármestert, aki felkarolta és a
képviselõ-testület elé vitte a kezdeménye-
zést, ami egyöntetû támogatást kapott. 

Az igazgató az iskola feladataként,
célként jelölte meg diákjai elõtt a ku-

tató példamutató életének követését, azaz
kiemelten kezelni a nemzeti tudatot, a ha-
zafias nevelést és az egészséges életmód
népszerûsítését.

- A névadás alapja az iskola értékrend-
jének és a Béres cég értékrendjének talál-
kozása - mondta ifjabb
dr. Béres József, a Béres
Gyógyszergyár elnöke.
Mint fogalmazott, meg-
tiszteltetés számukra,
hogy édesapja emlékét az
ország számos pontján
õrzik, de külön öröm,
hogy most elsõként egy
iskola neve is nagyságát
hirdeti. A cégvezetõ utalt
arra is, hogy talán nem
véletlen, hogy éppen itt, a
III. kerületben történik
mindez. A cég központja
ugyanis már közel 20 éve
Óbudán van. 

- Jó atyám nagyon
szerette a gyerekeket, el-
tökélt szándéka volt az
egészségre nevelésük -
hangsúlyozta, majd a di-
ákokhoz fordulva el-
mondta, hogy apja élete
végéig tanult. A Béres
Csepp létrejöttét, szü-
letésnapját idén ünnep-
li a családi vállalkozás.
Negyven évvel ezelõtt Kisvárdán állí-
totta össze Béres József a burgonyából
kivont, Béres Csepp néven ismertté vált
gyógykészítményt. A világszerte ismert
magyar szabadalom hosszú utat járt be,
míg 2000-ben hivatalosan is gyógy-
szerré minõsítették.

„A név olyan, mint egy lobogó“ -
mondta Ernest Hemingway. - Ez is meg-
fordult a fejünkben, amikor hónapokkal
korábban felvetõdött a Keve-Kiserdei Ál-
talános Iskola nevének megváltoztatása -
vette át a szót Bús Balázs polgármester,
aki hozzátette: - Egy lobogó, azon túl,
hogy egységet és együvé tartozást jelent,
szimbolikus jelentést is hordoz, miközben
saját történettel rendelkezik. Mi most idõ-
sebb doktor Béres József nevét tûzzük ki
egyik iskolánk homlokzatára. Mi magunk
is úgy gondoljuk, hogy vannak vitán fölül-
álló ügyek, melyek mögé érdemes erköl-
csi és anyagi támogatást állítanunk. Ezek
között szerepel a felnövekvõ generációk
egészsége, illetve az egészséges életmód
iránti érdeklõdésük felkeltése. 

A diákokat arra bátorította, hogy ismer-
jék meg Béres József életét, vegyenek ró-

la példát, és életük nagy döntései során le-
gyenek olyan állhatatosak és kitartóak,
mint egykor iskolájuk névadója.

Anévadó Búza Ferenc szobrászmûvész
Béres Józsefet ábrázoló bronz dombormû-
vének leleplezésével zárult. Az alkotás az
iskola homlokzatán kapott helyet. 

Béres József nevét vette fel a Keve iskola

Az emléktábla elõtt balról jobbra: Bús Balázs, ifjabb dr. Bé-
res József, Béres Klára, Bánhegyi Ferenc és András Mária

Az idei tanévet megújult környezetben kezd-
ték az Óbudai Egyetem hallgatói. 

Már tavasszal elkezdõdött a Kiscelli
utcai épület belsõ rekonstrukciója.

Ennek köszönhetõen az ötezer négyzet-
méteres alapterületû ház 80 százalékát si-
került újjávarázsolni. Megújultak a tan-
termek, a közlekedõk, a mellékhelyisé-
gek, korszerû informatikai hálózatot épí-

tettek ki nagy sávszélességû internet-
kapcsolattal és a villamoshálózatot is fel-
újították. Az újjáépítés második ütemé-
ben a hallgatói tereket, a sportlétesítmé-
nyeket és a laboratóriumokat fejlesztik. 

A beruházást az egyetem saját forrás-
ból fedezi. A vezetés stratégiai célja,
hogy európai szinten versenyképes, kor-
szerû, és a hallgatók számára is vonzó in-
tézményt alakítson ki. d. zs.

Megújult tantermek az Óbudai Egyetemen

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Apróhirdetés

� TV és monitor szerviz (LCD, LED,
Projektoros, plazma, CRT) 1039 Bp., Madzsar
J. 9. (zöld szolg. ház). Kiszállás ingyenes. Tel.:
06(30)912-3761, 243-9401. Nagy István
� Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszere-
lõ mester. Tel.: +36(20)934-4664, 246-9021.
ELMÛ által minõsített vállalkozás
� Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel.: 06(20)972-0347, 403-
9357, 06(30)589-7542 
� Redõnygyártás mûhelyáron! Reluxa-ké-
szítés, javítás, szalagfüggöny, három munka-
nap alatt. Tel.: 370-4932 
� Óbudai Hûtõgépszerviz! Hazai, külföldi
hûtõgépek, fagyasztók javítása, 35 éve a ke-
rületi lakosok szolgálatában.(Ingyenes kiszál-
lás.) Várhidi Gábor. Tel.: 250-0921,
06(20)972-5032
� Tévéjavítás azonnal, helyszínen! (Orion,
Videoton, Grundig, ITT-NOKIA, Nordmende,
Vestel, Samsung). Tel.: 06(20)471-8871
� Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Fürdõszobák, konyhák teljes körû
felújítása, átalakítása! A legkisebb munkától a
teljes lakásfelújításig, anyagbeszerzéssel, ha-
táridõre! Tel.: 06(30)960-4525
� TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böj-
tös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva:
h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998

� Óbudán, Budán non-stop hûtõ, fagyasztó,
automata mosógép szerviz. Javítás esetén ingye-
nes kiszállással, garanciával 3 órán belül. Tel.:
06(20)928-7507, 368-0864. Kovács Sándor.
� Konténerek olcsón, sitt, hulladékszállítás
4-10 köbméteres lenyitható konténerekkel,
kézi-gépi rakodással, lomtalanítás kedvezmé-
nyekkel! Tel.: 06(30)948-4000; www.kon-
tenerexpress.hu
� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577, 06(30)429-2991
� Redõnyszerelés, javítás, gurtnicsere, pár-
kányok, szúnyogháló, harmonikaajtó, reluxa-,
szalagfüggöny szerelése. Tel.: 06(20)321-0601
� Riasztószerelés, kamerarendszer telepí-
tés hétvégén is. Ingyenes felmérés!
www.hazriaszto.hu, tel.:06(20)338-5882
� Kõmûves gyorsszolgálat. Felújítás - javí-
tás - átalakítás - gipszkartonozás, kismunkák
specialistái. Tel.: 06(30)294-96-70

� Asztalos, ajtók, ablakok javítása, illeszté-
se, szigetelése, zárak cseréje garanciával.
Komoróczy Zoltán. Tel.: 06(20)318-5079;
06(20)211-5719
� Fa-mûanyag ablak cseréjét vállalom ga-
ranciával, kõmûvesmunkával, sittszállítással.
Ingyenes felmérés. Tel.: 06(70)545-1869
� Burkolás! Fürdõszobák, konyhák, WC-k
burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítá-
sát vállalom. Tel.: 06(30)341-3423, 367-2869
� Festés, mázolás, tapétázás magánszemé-
lyeknek, társasházaknak garanciával. III ke-
rületben kedvezmény! Tisztaság, pontosság!
Ingyenes kiszállás! Tel.: 256-4425,
06(20)994-7726
� Vízóraszerelés-vízvezetékszerelés! Víz-
mérõk cseréje ügyintézéssel! Mosdók, csapok
cseréje, mosógépek, mosogatógépek beköté-
se! Minden, ami vízszerelés! Nonstop! Tel.:
06(20)217-5117
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek,
klímaberendezések javítása. Hétvégén is hív-
ható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
� Fuvarozás, költöztetés megbízhatóan, ol-

csón 2 és 4 t-ig vidékre is, rakodással. Kerü-
letieknek kedvezmény. Tel.: 405-5889,
06(30)996-4538
� Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás,
parkettalerakás, parkettacsiszolás, parkettaja-
vítás, csempézés, kõmûves, asztalos, villany-
szerelés, vízszerelés, garanciával. Tel.: 202-
2505, 06(30)251-3800
� Ajtó-, ablakdoktor, mindenféle ajtók, ab-
lakok illesztése, javítása, zárak cseréje (pl.
kétszárnyú ablak zárszerkezetének cseréje),
szigetelése garanciával. Felmérés díjtalan!
Horváth Ákos. Tel.:  06(70)550-0269
� Vízszerelés, gyorsszolgálat, csõrepedés
javítása, mûszeres csõrepedés mûszeres kere-
sése-javítása, duguláselhárítás, kamerás csa-
tornavizsgálat. Tel.: 06(30)914-3588
� Vízvezeték-szerelés nonstop! Mosógépek,
mosogatógépek bekötése, mosdók, csapok,
kádak cseréje garanciával! Vízóraszerelés
ügyintézéssel! Tel.: 06(30)954-9554.
www.vizoraguru.hu 
� Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak áru-
sítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� Ablak, ajtó, redõny, szúnyogháló, bontás-
tól a beépítésig korrekt árakon. Tel.:
06(70)325-2883
� Személy- és kisteherautók bérelhetõk!
Opel Astra napi 6900 Ft -1-10 napig, 10-20 na-
pig 6000 Ft, 20 nap felett 5000 Ft/nap, teherau-
tók 8900 Ft/naptól. Tel.: 06(20)522-9102
� Kõmûves munkák, kivitelezés, új házak
építése, átalakítás, társasházak szigetelése mi-
nõségben, garanciával! Tel.: 06(20)911-4364
� 1987 óta mûködõ kft. tetõszigetelést vállal
10 év garanciával. Társasházi felújítási mun-
kák kivitelezését is vállaljuk. Tel.: 06(30)931-
3203 Czetu Kft. Czere Zoltán. Tel.: 405-4603
� Festés, mázolás, tapétázás garanciával, bú-
tormozgatással. Tavalyi árak, minõségi mun-
ka! Tel.: 06(70)325-2885
� Társasházak közös képviselete, kezelése,
könyvelése 22 év tapasztalata, szakképzettség,
jogi, mûszaki, irodai háttér. Lajos u. 55. Tel.: 325-
8387, 06(30)932-2637, befokkt@gmail.com,
www.befokkt.hu
� Villanyszerelés, javítások, bõvítések, fel-
újítások, új munkák, tetõelszívók és villany-
tûzhelyek javítása. Tel.: 06(30)970-6257
� Kertészeti munkákat vállalok: fakivágás,
ásás, bozótirtás, kaszálás, permetezés, stb.
Tel.: 06(30)602-6925
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
Tel.: 06(20)961-6153. www.mesterur.hu 
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsosajtó, korlát, ga-
léria, kerítés, kapukészítés, javítás. Tel.:
06(20)9424-943; 705-0511
� Kõmûves munkát, burkolást, vakolást,
külsõ hõszigetelést, térkövezést vállalok. Ha-
táridõre, garanciával! Tel.: 06(20)234-0811
� Lépcsõház takarítását, kertgondozást,
permetezést vállalok vidéken is. Tel.:
06(30)682-4431
� Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást, sze-
gélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Jenõ
kisiparos. Tel.: 349-4899,  06(70)280-0479
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-
szerelés, burkolás, parkettás munkák magánsze-
mélyek, közületek részére. Tel.: 06(30)212-3308
� Parkettarakás, javítás, csiszolás, lakko-
zás, festés, 10 év garanciával. Tel.:
06(30)990-1778
� Duguláselhárítás falbontás nélkül, víz,
gáz, központi fûtésszerelés, csõtörések meg-
szüntetése. Tel.: 06(20)491-5089

�Fogsorok, hidak készítése, javítása soron kí-
vül, fogszabályozó, fogfehérítõ. Mozgáskorlá-
tozottakhoz házhoz megyünk! Hétvégi ügyelet!
Fogászati háttér biztosított! Tóthné Hûvös Kata-
lin fogtechnikus mester. 1013 Budapest, Krisz-
tina krt. 51. fszt. 1. Telefon: 06(30)222-3016

� A III. kerületben frissítõ talpmasszázs és
reiki kezelés. Kérésre házhoz is megyek a
környéken. Tel.: 06(20)310-8476
� Ortopéd magánrendelés! Dr. Szikora Gyu-
la ortopéd-traumatológus fõorvos magánren-
delése: III. Vörösvári út 31. Rendelési idõ:
kedd 14.30-17.30. Bejelentkezés: 06(30)894-
5613. Gyermek-felnõtt mozgásszervi betegsé-
gek kezelése, csecsemõ csípõszûrõ vizsgálat
� Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden
szerdán 18.30-tõl 19.30-ig. Cím: Orvosi
Centrum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406,
06(20)211-5190. Dr. Müller Zoltán fõorvos
� Gyógypedikûrös elköltözött! A Szentend-
rei út 8. sz. helyett a Veder u. 4. sz. alatt (Szél
u.-nál) várom továbbra is kedves meglévõ és
új vendégeimet! Bejelentkezés: 06(30)307-
5818
� Dr. Gulyás Miklós sebész fõorvos sebé-
szeti megbetegedések esetén (kisebb mûtétek,
tanácsadás, mûtéti javallat) magánrendelésén
áll a betegek rendelkezésére. A rendelés he-
lye: III. Bécsi út 130. II./3. Elõzetes bejelent-
kezés telefonon: 06(20)773-7565
� Fogyjon fülakupunktúrával orvos-termé-
szetgyógyásznál, Óbuda magánrendelõ III.
ker. Vörösvári út 31. I/1. Tel.: 06(20)481-
4646
� Dr. Szabó Katalin megnyitotta reuma és
lézerterápiás rendelését. Dunamed. 1036 Kis-
korona u. 20. Bejelentkezés: 387-1508. Szük-
ség esetén háznál is kezel
� Kárpáti fogtechnika Szél u. 10., a kórház
utcai piacnál. Tel.: 240-2059, 06(20)493-1675
� Kisgyermekek õszi-téli megerõsítése, akut
betegségek gyógyítása, felnõttek testi-lelki pa-
naszainak hatékony gyógyítása homeopátiá-
val. 50% kedvezmény októberben, november-
ben. Dr. Vendrei Csilla. Tel.: 06(20)371-1871
� Bõrgyógyászati, kozmetológiai magán-
rendelés. Gyermekbõrgyógyászat. Budapest,
1027 Horvát u. 28. Dr. Faragó Katalin. Beje-
lentkezés: 06(30)964-5436

� Dajka, kisgyermekgondozó, gyógypeda-
gógiai asszisztens képzés. Kasza Szakképzés.
Tel.: 276-5918, Ny.01006404

� Matematika, fizikatanítás általános és
középiskolások részére szaktanártól! Házhoz
megyek! 06-20-9590-134
� Dajka- és Kisgyermekgondozó tanfo-
lyamok Budapest szerte, részletfizetéssel, ru-
galmas idõbeosztással. Tel: 06(30)311-2035,
06(70)396-6280
� Számítógép-kezelés oktatása, igény sze-
rinti tematika, egyeztetett idõben, a saját gé-
pén, a saját lakásán is (a kerületben). Tel.:
06(30)964-5331
� Angol, olasz, orosz minden szinten, diplo-
más nyelvtanárnál, hatékonyan. Tel.:
06(30)587-8329
� Angol és francia nyelvórák tapasztalt
nyelvtanárnõnél, személyre szabott órarend-
del, akciós áron. Tel.: 06(30)595-0498
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást vállalok
Óbudán az általános iskolától az egyetemig.
Tel.:  06(30)604-1478
� Magyar nyelv és irodalom, történelem és
esztétika tanár egész évben oktatást, felkészí-
tést, korrepetálást vállal Óbudán, az általános
iskolától az egyetemig. Tel.: 367-4809,
06(70)619-5546

� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Ingyenes próbaóra! Tel.:
06(30)285-2879
� Angol beszédcentrikus oktatás, korrepetá-
lás, gyakorlott, precíz tanártól, rugalmas idõ-
beosztással.  Tel.: 06(20)418-8672
� Általános iskolások korrepetálása matemati-
kából, fizikából, kémiából, irodalomból, nyelv-
tanból, történelembõl. Tel.: 06(30)952-1579
� Matematikából korrepetálás, 1-7. osztá-
lyig, 60 perces órák, házhoz járással, sok se-
gítséggel. Tel.: 06-26-310-151
� Angoltanítás Békásmegyeren, beszédcent-
rikusan, korrepetálás, érettségi, nyelvvizsga,
nagy tapasztalat, háznál! Tel.: 06(20)439-6410
� Angolórák minden szinten, diplomás, gya-
korlott tanárnõnél. Tel.: 367-8160, 06(20)243-
9043. E-mail: wagner.dora@freemail.hu
� Több évtizedes gimnáziumi és felsõoktatá-
si tanítási tapasztalattal rendelkezõ fõiskolai
tanár biológiából és földrajzból középszintû,
és emeltszintû érettségire felkészítést vállal.
Tel.: 06(20)260-7362
� Angolórák a Rómain. Diplomás, gyakor-
lott tanárnõnél. Korrepetálás, nyelvvizsgákra,
szakmai nyelvvizsgákra felkészítés. Tel.:
06(30)461-0855
� Matematikát, fizikát tanítok általános-,
középiskolásoknak. Nyugdíjas mérnök.
Házhoz megyek. Tel.: 06(30)552-1269

� Kiadó vagy eladó lakásokat és házakat kere-
sünk! Az ingatlanok bérbeadásának és értékesíté-
sének szakértõje Kiss Mónika vezetõ referens:
06(20)290-8960; 351-9578; www.alberletpont.hu
� Energetikai tanúsítvány készítése akció-
san! Érdeklõdni: 06(30)703-4882 www.ener-
getikatanusitas.com
� Keled u.-ban, aquincumi HÉV megállótól
10 percre, 796 nm-es, 19470/6. hrsz., kert, 19
nm-es Jitka faházzal, fákkal eladó. Víz, vil-
lany van. Tel.: 365-8929
� Budakalászon, zsákutcában, 160 nm-es,
családiház, nappali+5 szobás. Nagycsaládnak
ideális. Irányár 36 millió Ft. Tel.: 06(30)724-
3421
� Kolosy térnél teremgarázs raktárnak is ki-
alakítható eladó-kiadó. Tel.: 06(20)914-4883
� Tulajdonostól csak magánszemélynek
Óbudán, a Fõ tér közelében, 52 nm-es 2 szobás
III. emeleti, tehermentes, panel-programos,
azonnal költözhetõ lakás, csendes környéken
8.900.000 Ft-ért eladó. Tel.: 06(20)553-4761
� Óbudán Polgár utcában eladó 69 nm, szé-
pen felújított lakás. Ingatlanos ne hívjon. Ár:
11.600 ezerFt. Tel.: 06(20)977-8250

� 1100 Ft/nm-tõl iroda kiadó 10-80 nm-ig, a
Flórián tértõl 200 m-re, fõútvonalon, kiváló
közlekedés, parkolás. Tel.: 06(20)943-9619
� Gyógytornász, jóga, masszõr, stb. bérlõ-
társat keresek tornateremként mûködõ lakás-
ba.Tel.: 06(30)921-6559
� Óbudán Váradi utcában bútorozott, 2 kü-
lön bejáratú szobás, szabályozható fûtésû la-
kás hosszútávra azonnal kiadó. Tel.:
06(30)269-1844
� Garázs a Tímár utcában kiadó október 1-
jétõl. Tel.: 06(20)941-8889

� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243
� Szénvásár! Borsodi dió, kocka-darabos,
rostált dara, henger szén brikett, lengyel és
orosz dió, német brikett, bükkábrányi lignit

Elad-vesz

�� Motorbeállóhely kiadó. Pünkösdfürdõ
út mellett, zárt, fedett, motorbeállóhely
hosszú távra kiadó. Tel.: 06(30)919-5018

� Garázshelyek kiadók: Hosszútávra ki-
adók parkolóhelyek a Belváros VI. ker. Király
utca 30-32. társasház (Király Udvar) mélyga-
rázsában, havi 31.250 forintért. Tel.: 267-
0525/18-as mellék, munkaidõben (8-16 óráig)

Kiadó

Ingatlan

�� Matematika-, fizika-, kémia-, magyar-
tanárok korrepetálnak általános- és közép-
iskolásokat a Vörösvári úton, minden dél-
után. Középiskolai elõkészítõk max. 2-3
fõs kiscsoportban. Thalész-Kör, www.obu-
damatek.hu, tel.: 06(20)946-2027

Oktatás

� Érszûkület gyógyítása, teljes érrend-
szer tisztítása kardiológus vezetésével.
Szépvölgyi úti HÉV-megállónál. Tel.: 220-
4641; 06(20)349-4277

�Bõrgyógyászati, kozmetológiai magán-
rendelés: dr. Pardavi Ágnes. Helye: 1035
Szentendrei út 10. Ideje: hétfõ, szerda 16-
18 óráig, illetve igény szerint. Bejelentke-
zés, tel.: 06(30)201-9198

� Bõrgyógyászati magánrendelés hétfõn
16-18-ig, csütörtökön 11-13 óráig. III. Bé-
csi út 85. IV/1. Dr. Suhajda Kornélia fõor-
vos. Bejelentkezés: 317-0631

Egészség

� Társasházak, Lakásfenntartó Szövet-
kezetek teljes körû képviselete, üzemelte-
tése. Kizárólag könyvelés is! Referenciák,
19 éves mûködés a III. kerületben. Tel.:
367-1373; 367-1853

� „ALFA” tv, videó, számítógép szerviz
és mûszaki bizományi. Ingyenes kiszállás.
Az elvégzett javításra garancia, nyugdíjas
kedvezmény. 1039 Bp., Hatvany L. u. 4.
(Duna felõli oldalon, postával szemben).
Tel.:243-2730, 06(20)997-2747

Szolgáltatás
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Függönyök
Széles méret- és mintaválasztékban. 

Függönyvarrás (180 Ft/m)

Karnisok
Hajlított, egyedi méretre is. 

Ingyenes felmérés és felszerelés !
SZÉLES BÚTORSZÖVET VÁLASZTÉK !!!

AQUINCUM LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU

(Pók utcai lakótelep)
1031 Budapest, Vízimolnár utca 2.

Tel./fax: 242-7157 Mobil: 06 (20) 926-3422 
Nyitva H-P.: 10-18, Sz.: 9-13

E-mail: tex_ep@rubicom.hu www.alakastextil.fw.hu

Hirdetési méretek Árak
(oldal) (mm) fekete-fehér
1/1 (190×272 mm) 200 000 Ft
1/2 (190×134 mm, fekvõ) 100 000 Ft
1/2 (93×272 mm, álló) 100 000 Ft
1/4 (93×134 mm, álló) 59 000 Ft
1/8 (93×65 mm, fekvõ) 39 000 Ft
1/16 (44×65 mm, álló) 25 000 Ft
1/32 (44×31 mm, fekvõ) 10 000 Ft
Az árak az áfát (27%) nem tartalmazzák.
Színfelár: + 25%. Hátsó borító: + 25%. Negatív: + 20%. Elhelyezési felár:
+ 20%. Tervezési díj: + 10%.
Apróhirdetés árak: 10 szóig 1900 Ft + áfa/alkalom. Kiemelt apróhirdetés: 10
szóig 3800 Ft + áfa/alkalom. (Egy hirdetés minimum 10 szó.) Tíz szó fölött
(legfeljebb 20 szóig) szavanként 200 Ft + áfa.

Hirdessen az Óbuda Újságban!
66 700 példány - minden postaládában! 
impress.hirdet@gmail.com; Tel.: 430-1250, 267-0525

kedvezõ áron! Részletekrõl érdeklõdjön: Tí-
már Vasker. Kft. Pilisvörösvár, Szent László
u. 6. Tel: 26/363-900

� ÓBUDA ANTIKVÁRIUM készpénzért
vásárol könyveket, könyvtárakat, képeket,
képeslapokat. 19 éve az óbudai közönség
szolgálatában. Tel.: 388-7332
� Könyveket, könyvtárakat  (régit, újabbat)
antikváriumnak vásárolok. 100 könyv felett
díjtalan kiszállással. Tel.: 06(20)425-6437

� Bélyeggyûjteményeket, bankjegyeket, ér-
méket, képeslapot, porcelánt, egyéb régiséget
vásárolunk: VI. Andrássy út 16. Tel: 266-4154
� 40. házassági évfordulóra Mednyánszky
László, Scheiber Hugó festményt vásárolnék
30/3036940. Tekintse meg interneten a Loui’s
Galériát!
� Arany - ezüst felvásárlás. Arany: 6000 Ft-
tól 10 000 Ft-ig, Ezüst: 80 Ft-tól 120 Ft-ig
Üzlet: V. ker. Kígyó utca 4-6. fszt. 1., Nyitva:
10-15-ig, 06(20)590-5284
� Készpénzért veszek! Bútorokat, festmé-
nyeket, dísztárgyakat, könyveket, bizsukat,
órákat, hagyatékot! Tel.: 06(30)318-2748
� Régi bútorokat, tárgyakat, könyveket -
rossz állapotút is - vásárol tanári diplomás fi-
atalember és lomtalanítást vállal. Tel.:
06(20)924-4123

� Computerklinika: számítógép-javítás,
karbantartás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés,
bõvítés. Ingyenes kiszállással. Hívjon biza-
lommal. Tel.: 06(30)857-2653

� Ingatlanirodánk a III. kerületben helyis-
merettel rendelkezõ üzletkötõket keres. Várha-
tó jövedelem: 300 ezer Ft/hó. Kezdéskor port-
fóliót biztosítunk. Jelentkezés: csic@csic.hu
� Fodrászt, kozmetikust keresek frekventált
szalonba, kedvezõ feltételek! Tel.:
06(70)371-3121, Gabi
� Értékesítõt keresünk III. kerületi ingat-
lanirodába, min. középfokú végzettséggel.
Tel.: 06(20)665-7514
� Középfokú közgazdasági végzettséggel,
sok éves gyakorlattal pénzügyi és ahhoz kap-
csolódó feladatokra keresek állást. Tel.:
06(20)310-8476

� Megunt, kidobásra szánt könyveit boldo-
gan elszállítom! Nem vagyok kereskedõ!
Tel.: 06(20)956-4084
� Takarítást vállalok Óbudán heti 1-2 alka-
lommal illetve nagytakarítást is. Tel.:
06(20)310-8476
� Gépelés számítógépen: levelek, könyvek,
táblázatok, dipl. munkák, költségvetések,
kéziratokból, rövid határidõvel. Nyomdai elõ-
készítés. Tel.: 06(30)481-7821

� Személyiségközpontú, megbízható, igé-
nyes társkeresõ a XII. kerületben. R. Zsu-
zsanna 06(30)602-0094
� Miért maradna egyedül? Budai Társköz-
vetítõ a III., XII. kerületben: 06(30)555-8444

� Dunakanyarban összközmûves telek
(30% beépíthetõ) eladó. Kertben faház, örök-
zöldek. Tel.: 06(30)398-4820
� Nyugdíjasként lakjon Ráckevén! Megüre-
sedett kis családiházat 120 négyszögöllel (nap-
pali, háló, konyha, fürdõszoba, cirkófûtés, ther-
móablak, redõny, cseréptetõs) lakásra cserél-
ném, eladom. Tel.: 06(30)961-3017

Eladó

Társkeresõ

Egyéb

Állás

Számítógép

� Készpénzért vásárolunk! Aranyat,
ezüstöt, briliáns ékszereket, festményeket,
órákat. Arany: 6800 Ft-10 000 Ft, Ezüst:
150-300 Ft, VII. Wesselényi u. 19, Tel.:
317-9938, XIII. Hollán E. u 4. Tel.: 350-
4308, II. Margit krt. 51-53. Tel.: 316-3651.
Tekintse meg interneten a Loui’s Galériát!

Régiség

� Arany-ezüst felvásárlás! Világpiaci
áron! Arany: 6600-13800 Ft/g, ezüst: 130-
540 Ft/g. XI. Fehérvári út 21/a. Tel.: 786-
8224
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Beruházók figyelmébe ajánljuk!

obuda_2012_19.qxd  2012.10.04.  13:41  Page 24



2012/19. szám Pályázat
25

INGATLANFEJLESZTÕK FIGYELEM! HOSSZÚ IDÕ ÓTA ELÕSZÖR,
LAKÓPARK ÉPÍTÉSÉRE ALKALMAS ÖNKORMÁNYZATI TELEK ELADÓ!
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SPORTLÉTESÍTMÉNY ÉPÍTÉSÉRE ALKALMAS ÖNKORMÁNYZATI TELEK ELADÓ!
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Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (1033 Bp., Szentlélek tér 7.) 
egyfordulós pályázatot hirdet az Óbuda-Békásmegyer 

Önkormányzata tulajdonában lévõ alábbi ingatlanok értékesítésére
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Természeti kincseink
Rejtvényünkben két hazai ismert barlangunkat találja.
Megfejtés a vízszintes 7. és a függõleges 1. sorokban.
VÍZSZINTES: 1. Olasz város. 7. Az elsõ beküldendõ sor (zárt
betûk: M. O. T. A.). 13. Ez a Golf is. 15. Arcra ülhet. 16. Nagy-
hatalom. 17. Reklám nagyobbik része. 18. Boglyozok. 21. 3,14
fordítva. 22. Idézek. 24. Ruhafajta. 25. N-nel az elején dátumos
füzet. 27. Fordított állóvíz. 29. Kén és ittrium vegyjele. 30. Va-
rázslat, bûbáj angolul. 31. Gupi egynemû betûi. 33. Visszaten-
ne! 35. Célozz fordítva! 36. Kutyafajta. 39. Lélekkel kapcsola-
tos elõtag. 40. Az inger fordítottja! 41. Német tojás. 42. IZOSA.
43. Római 51. 44. Tv sugárzásforma. 46. Nitrogén, radon és oxi-
gén vegyjele. 47. Lia-val a végén Esztergályos. 48a. Nõi név.
51. Kubai és olasz autók jele. 52.  … roll, zenei stílus. 55. Ró-
mai négy, kétszer. 56. Belül becipel! 58. Sav teszi. 59. Spanyol
város. 61. Dél-budai térség, fordítva.
FÜGGÕLEGES: 1. A második beküldendõ megfejtés (zárt
betûk: E. Y. R. D. R.). 2. Véredényei. 3. Pakolva. 4. Lezúdu-
ló. 5. Holland autók jele. 6. A. A. K. 8. Határfolyónk. 9. Raké-
tatároló is lehet. 10. Megkevert kor! 11. Ló, tájszóval. 12. Bá-
nyai szállítóeszközbe. 14. Csúcs. 19. Állam az amerikai konti-
nensen. 20. Kaposvári, röviden. 23. Lakás része. 26. Mókus-
szerû rágcsáló. 28. Tunéziai és román autók jele. 30. Énekes-
nõnk. 32. Gerecsei domb. 33. Ellop. 34. Kiejtett mássalhang-
zó. 35. Zairei, kambodzsai és ghánai autók jele. 37. Francia vá-
ros. 38. Szolmizációs hang. 43. A Himnusz szerzõje fordítva.
45. Hóborította. 47. Kávépor elhasznált maradéka, fordítva.
48. Német nõi név. 49. … Turner, rocknagymama. 50. Becé-
zett Lídia. 53. Mos betûi keverve. 54. Doktor. 57. Izomkötõ
szövet. 60. Juttat. Ipacs László

A szeptember 24-én megjelent, „Szeptemberi szonett“
címû rejtvényünk megfejtése: 

„Szeptember szép szultánja, õsz, pompás buja zsarnok“.

Az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Egészségügyi,
Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottsága a tulajdonában lé-
võ alábbi lakások bérbeadására hirdet pályázatot.

Pályázati felhívás önkormányzati 
tulajdonú, helyreállításra szoruló 
lakások költségelven való bérbeadására

A lakbér, a víz és szemétátalány díjai
önkormányzati rendelet, illetve a Fõvá-
rosi Közgyûlés közüzemi díjakkal kap-
csolatos ármegállapításai alapján módo-
sulhatnak. A pályázat benyújtásának fel-
tételei Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata Polgármesteri Hivatalának
Ügyfélszolgálati Irodájában (Bp., III.
Harrer Pál utca 2.), továbbá az Óbudai
Vagyonkezelõ Zrt. központjában (Bp.,
III. Szentlélek tér 7. fsz.) megtekinthe-
tõk. A pályázatra történõ jelentkezéshez
nyomtatványok 2012. október 8-tól
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszol-
gálati Irodájában átvehetõk.

A pályázat benyújtásának határideje:
2012. október 19-én 12 óra. 

Helye: a polgármesteri hivatal ügy-
félszolgálati irodája. 

A pályázat eredményét 2012. novem-
ber 19-én függesztik ki a polgármesteri
hivatal ügyfélszolgálati irodájában és az
Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. központjá-
ban.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
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• A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából dr. Tósoky Ba-
lázs ügyvéd minden hónap elsõ keddjén (legközelebb novem-
ber 6-án) 17-tõl 19 óráig a Csillaghegyi Közösségi Házban (Má-
tyás király út 13-15.) tart ingyenes jogsegélyt. * Dr. Gáthy Zsu-
zsanna ügyvéd minden hónap harmadik csütörtökén (legköze-
lebb október 18-án) 16-tól 19 óráig a Békásmegyeri Közösségi
Házban (Csobánka tér 5.) tart ingyenes jogsegélyt. (Bejelentke-
zés nem szükséges, érdeklõdni a Fidesz 4-es választókerület-
ének irodájában, a Hímzõ utca 1. alatt, vagy a 453-2900-as tele-
fonszámon lehet.) 
• A Kereszténydemokrata Néppárt III. kerületi Szervezete a
Váradi utca 17. szám alatti irodájában csütörtökönként 16.30-tól
18.30 óráig fogadóórát tart, amely minden hónap harmadik csü-
törtökén ingyenes jogi tanácsadással egészül ki.
• A Magyar Szocialista Párt óbudai szervezetének megbízásából
Búzás Antal Gyõzõ minden hónap elsõ csütörtökén 16-tól 18 órá-
ig lakásszövetkezeti és társasházi tanácsadást tart az MSZP ke-
rületi irodájában (Cím: Mókus utca 1-3. Bejelentkezés: hétfõtõl
csütörtökig 9-tõl 17 óráig a 368-9464-es telefonszámon.)
• Olvasóink minden szerdán 17 és 19 óra között telefonon fel-
tehetik társasházakkal és ingatlanokkal kapcsolatos kérdéseiket
jogi szakértõnknek, dr. Németh Zsuzsannának, és bejelentkez-
hetnek ingyenes tanácsadásra. Tanácsadás személyesen: a hó-
nap 3. péntekén 9-tõl 12 óráig a Békásmegyeri Közösségi Ház-
ban (Csobánka tér 5.). Telefon: 243-8639.

Ingyenes tanácsadásokFOGADÓÓRA. Zsiga-Kár-
pát Dániel (Jobbik Magyaror-
szágért Mozgalom) ország-
gyûlési képviselõ fogadóórá-
ját minden hónap elsõ pénte-
kén 16 órától tartja a Kabar ut-
ca 11. szám alatti Jobbik iro-
dában, illetve külön idõpont
egyeztetésére is mód van a
z.karpat.daniel@jobbik.hu
drótpostacímen.

A VI. Szakrális Mûvészetek Hete záróren-
dezvényét Békásmegyer-Ófalun, a Szent József
Plébánia Templomban tartották szeptember 23-án.
Az eseményen részt vett Varga Mihály miniszter. 

A templomban koncertet adott az Óbudai Ka-
marakórus. Mûsoron az egyházzene évszázadai

szerepeltek: kórusok, templomi áriák, orgona-
muzsika, Byrd, Tallis, Lassus, Schütz, Kodály
és mások mûvei. A kamarakórust Erdõs Ákos
vezényelte. Ahangversenyt követõen Varga Mi-
hály a Boldog Salamon Kör vezetõivel és csa-
ládtagjaikkal, Kemény Krisztinával, a körzet
önkormányzati képviselõjével megtekintette a
Szent József Házban nyílt kiállítást. 

Országgyûlési képviselõk fogadóórái
• Bús Balázs polgármester és ország-
gyûlési képviselõ (4. számú egyéni vá-
lasztókerület) elõzetes bejelentkezés
alapján tartja fogadóóráját. További in-
formációért hívja a polgármesteri titkár-
ságot a 437-8696-os telefonszámon.
• Menczer Erzsébet (3. számú egyéni
választókerület) országgyûlési és önkor-
mányzati képviselõ minden hónap elsõ
csütörtökén 16-tól 18 óráig tart fogadó-
órát a Kaszásdûlõ utca 7. szám alatti Fi-
desz-irodában. Idõpont-egyeztetés miatt
a fogadóórára elõzetesen be kell jelent-
kezni a 367-8791-es telefonszámon.

Véget ért a Szakrális Hét

APetõfi híd budai hídfõjé-
nél található emlékmû-

nél a kommunizmus áldozata-
ira emlékeztek szeptember
21-én. A Rákosi rendszerben
bebörtönzött, a Gulágra elhur-
colt és a recski büntetõtábor-
ban sínylõdõ emberek elõtt
tisztelgett többek mellett
Lezsák Sándor, az országgyû-
lés alelnöke és Menczer Er-
zsébet országgyûlési képvise-
lõ, a SZORAKÉSZ elnöke,
akinek édesapja és édesanyja
is éveket töltött a Gulágon. 

Menczer Erzsébetnek a
Politikai Elítéltek Közössége
fennállásának 20. évforduló-
ja alkalmából jubileumi em-

lékérmet és oklevelet adomá-
nyozott a közösségért vég-

zett odaadó munkásságáért
és támogatásáért. 

A kommunizmus áldozataira emlékeztek 

Fidesz Filmklub
Zsigmond Dezsõ és Erdélyi János:

„Vérrel és kötéllel“ címû dokumen-
tumfilmje látható a Fidesz Filmklub kö-
vetkezõ elõadásán, melyet az EuroCenter
moziban (Mi Mozink Óbuda) október
16-án 18 órától vetítenek. Kedvezmé-
nyes jegyek (500 forintos áron) Havadi
Elza képviselõ asszonynál igényelhetõk
a 06-20-982-0358-as telefonszámon,
vagy a havadielza.fidesz@gmail.com e-
mail címen. (A mozi címe: Bécsi út 154.)

Fogadóórák
• Kelemen Viktória (Fidesz-KDNP) al-
polgármester elõzetes bejelentkezés
alapján tartja fogadóóráját a polgármes-
teri hivatalban (Fõ tér 3.). További infor-
mációért hívja az alpolgármesteri titkár-
ságot a 437-8509-es telefonszámon.
• Kemény Krisztina (Fidesz-KDNP), a
14. választókerület önkormányzati kép-
viselõje minden hónap második kedd-
jén 18-tól 19 óráig tart fogadóórát a
Szent József Házban (Békásmegyer-
Ófalu, Templom utca 20.)

A z Országos Meteorológiai Szol-
gálat munkatársai október 11-én

17-tõl 19 óráig mutatják be, hogy a
meteorológia mennyiben tudja segíte-
ni, támogatni a nagyvárosi lakók min-
dennapjait. (Cím: Óbudai Egyetem,
Bécsi út. 96/b, F09 elõadó.)

Zöld Szabadegyetem

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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Mesesorozat gyerekeknek
„Pici maci kuckója“ címmel interaktív mesesorozat kezdõdik október
14-én 10.30 órakor a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Mú-
zeum Kultea programjában. Az elsõ elõadás a Varázsgömb lesz, Kilin
Ildikó színmûvész és Mollini bûvész közös produkciója. A délelõtt so-
rán a gyerekek - akik magukkal vihetik az elõadásra kedvenc mackó-
jukat is - a Kerekerdõ vidám lakóival ismerkedhetnek meg, de együtt
tornázhatnak, énekelhetnek, verset is tanulhatnak a szereplõkkel, sõt,
egy igazi varázslóval is megismerkedhetnek. (Cím: Korona tér 1.)
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